
Czeka nas ciężka zima
Gdy w poprzednich latach upał się lał z nieba, nikt 

nie myślał o zimie. Mamy jednak ekstraordynaryjne 
czasy. Teraz żar dokucza w sposób, jakiego do tej pory nie 
doświadczaliśmy, a o tym, czym, jak, a przede wszystkim 
za ile ogrzejemy domy, myślą wszyscy. Ta zima nie będzie 
łatwa. Ogromny wzrost cen rachunków za prąd i ciepło już 
odczuwamy, a mocniej jeszcze nas to dotknie w nadcho-
dzącym sezonie jesienno-zimowym. Inaczej jest jednak w 
przypadku osób indywidualnych, które – jak zapowiada 
rząd – będą mogły liczyć na jakieś formy wsparcia (choć 
na razie ograniczył się do tych, którzy nie zrezygnowali z 
pieców węglowych, a o innych ma pomyśleć we wrześ-
niu), inaczej -w przypadku instytucji. Choćby takich, jak 
Domy Pomocy Społecznej. Szkoły. Urzędy.

DPS w Strzelcach Opolskich z fi liami z Leś-
nicy i Szymiszowie to trzy obiekty ogrzewane 
w zupełnie różny sposób. Strzelecki Dom 
korzysta z ogrzewania dostarczanego przez 
miejską ciepłownię. Obiekt w Szymiszowie 
– dzięki ogromnej inwestycji termomoderni-
zacji, dofi nansowanej ze środków  unijnych, 
ogrzewany jest pompami ciepła. 

Nie oszczędzimy na lekach 
ani środkach opatrunkowych

- Chyba Opatrzność nad nami czuwała 
– mówi dziś Jolanta Osuch, dyrektor DPS. 
– Kiedy rozpoczynała się inwestycja, wiele 
osób narzekało, że to ogromne koszty, że nas 
nie stać, inni pytali po co zamieniać coś, co 
sprawdzało się przez wiele lat na rzecz czegoś 
innego, w dodatku tak drogiego. Gdybyśmy 
dziś mieli nadal tu starą kotłownię węglową 
– chyba musielibyśmy ogłosić bankructwo. W 
ciągu roku zużywaliśmy 214 t węgla, a przy 
dzisiejszej cenie 2538 zł za tonę, oznaczałoby 
to wydatek ponad 543 tysięcy złotych! Na 
szczęście tu węgiel to już przeszłość. Jednak 
w innym naszym Domu, czyli w Leśnicy, w 
kotłowni korzystamy z ekogroszku – i do 
podgrzewania wody i do ogrzewania budyn-
ku. Latem idzie go niezbyt dużo, bo ok. 600 
kg na tydzień, ale zimą nieporównywalnie 
więcej – ok. 3-4,5 tony w tym samym czasie. 
W lipcu jego cena wynosiła ok. 2 tysięcy zł za 
tonę na rynku. 

Cotygodniowy właściwie wzrost cen 
węgla i ekogroszku spowodował, że w już 
czerwcu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dy-
rektorów Samorządowych Domów Pomocy 

Społecznej wystosowało pismo do Mini-
sterstwa Aktywów Państwowych z prośbą o 
umożliwienie zakupu opału na ich potrzeby 
bezpośrednio w kopalniach, gdzie ceny są 
niższe niż u pośredników. Odpowiedź z mi-
nisterstwa nadeszła 20 lipca. Z informacją, 
że DPS-y będą mogły skorzystać z oferty 
Polskiej Grupy Górniczej SA, czyli kupić do 8 
ton węgla w cenie, jaka w dniu wydania wę-
gla obowiązuje w kopalni. Najpierw jednak 
trzeba wysłać zapytanie ofertowe. Z naszego 
DPS takie zapytanie już wysłano. 

- My nie mamy na czym oszczędzać – 
mówi dyrektor DPS Jolanta Osuch. – Nie 
mamy żadnej możliwości manewru. Nie 
oszczędzimy na lekach, ani na środkach opa-
trunkowych, ani na wyżywieniu.

W naszym powiecie funkcjonują jeszcze 
dwa DPS-y prowadzone na zlecenie Powiatu 
Strzeleckiego przez stowarzyszenia zakonne. 
Jeden w Kadłubie. Ogrzewany jest gazem, i 
jak wynika z informacji przekazanej do strze-
leckiego starostwa informacji – ceny na razie 
nie wzrosły. Drugi to DPS w Zawadzkiem. Tu 
rocznie zużywa się ok. 240 ton ekogroszku. 
Wcześniej, przed kryzysem, jego tona kosz-
towała ok. 1 tysiąca zł, dziś – ok. 2,8 tysiąca. 
Oznacza to wzrost kosztów o ok. 432 tysiące 
zł rocznie.

Z takimi kosztami 
nikt się nie liczył

W placówkach oświatowych też koszty 
ogrzewania rosną. W Zespole Placówek 
Oświatowych w Leśnicy, gdzie rocznie potrze-
ba 280 t ekogroszku i 95 t węgla kamiennego 

orzech, w budżecie planowano zakupy opału 
po 1 tys. zł za tonę. Do końca roku budżeto-
wego trzeba jeszcze 180 t ekogroszku i 65 t 
węgla. Ostatnio udało się kupić ekoroszek po 
półtora tysiąca zł, a węgiel po 1,3 tys. zł za 
tonę. A po ile będzie reszta?

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich już widać, że różnica 
między zakładanymi w budżecie kosztami 
energii cieplnej a tym, czego można się 
spodziewać przy obecnych i stale rosnących 
cenach wyniesie ok. 56 tysięcy złotych. W 
CKZiU prawdopodobny niedobór szacuje się 
na 40 tysięcy, w ZSP w Zawadzkiem – 35 ty-
sięcy, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 
w Górze Świętej Anny 26 tysięcy. Na tym tle 
prawdopodobny niedobór w budżecie Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej wydaje się 
mały – to „tylko” 7,5 tysiąca.

8 sierpnia na konferencji prasowej wice-
minister edukacji Dariusz Piontkowski powie-
dział: „Przygotowywany jest program, który 
ma uchronić także użytkowników publicznych 
przed wzrastającymi cenami energii. Jednym 
takich elementów może być subwencja 
oświatowa na 2023 r.”. Przyznał jednak, że nie 
wie, o ile w związku ze wzrostem cen energii 
ta subwencja mogła być wyższa.

Nie możemy wyłączyć 
komputerów

W Powiatowym Urzędzie Pracy też obawia-
ją się nadchodzącej zimy. Ceny energii elek-
trycznej wzrosły w tym roku już dwukrotnie: od 
1 marca i od 28 czerwca. W sumie o 93 proc. 

– Nie wiemy, czy to już koniec podwyżek 
– mówi dyrektor Norbert Jaskóła. – O ile w 
ub.r. roku płaciliśmy w rachunku za prąd za 
pozycję „sprzedaż” 39 groszy nett o za kWh, 
to w tym roku już 1,04 złotego! Można by 
powiedzieć, że o ile na koszty ciepła, dostar-
czanego z miejskiej kotłowni, wpływu nie 
mamy, to możemy mieć na zużycie energii 
elektrycznej. Ale czy tak jest rzeczywiście? 
Przecież nie możemy zrezygnować z pracy 
na komputerach! Powiat Strzelecki już i tak 
dołożył nam do energii elektrycznej i cieplnej 
z własnego budżetu. Przyszłość widzę ciem-
no. Żadnych remontów, nawet cząstkowych, 
jak do tej pory, żadnych zakupów, nawet 
drobnych… Nie wiem, jak to da się utrzymać 
w obecnych realiach. 

Nie będzie łatwo

- Można powiedzieć to ostrzej: nie do 
wiary, co się rysuje przed nami – ocenia 
starosta Józef Swaczyna. – Jednostki zwra-
cają się do nas o wsparcie, co zrozumiałe. 
Wystarczy policzyć te dane, które przyto-
czone są wyżej. Z kolei wszystkie powiaty 
obawiają się przyszłości – wobec rosnących 
cen surowców energetycznych oraz wysokiej 
inflacji. powoduje w wielu samorządach 
uzasadnione obawy o przyszłość. Dlatego 
też Związek Powiatów Polskich wystąpił do 
Ministerstwa Finansów z prośbą o wsparcie. 
Proponujemy w piśmie pewne rozwiązania, 
a gdyby ich wprowadzenie nie było możliwe, 
sugerujemy, by samorządom pod koniec roku 
budżetowego przekazać 8 mld zł, jak to stało 
się w ubiegłym roku, gdy wychodziliśmy z 
pandemii.
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Dyrektor, Pracownicy i uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem 
naboru do szkół ponadpodstawowych, 

szkoły dla których organem prowadzącym jest Po-
wiat Strzelecki znają szacunkową liczbę uczniów, 
którzy we wrześniu br. przekroczą mury naszych 
jednostek i rozpoczną naukę w roku szkolnym 
2022/2023. Trwa obecnie rekrutacja uzupełniają-
ca. Jednakże już na tym etapie możemy pochwalić 
się naborem oraz większą ilością kandydatów w 
każdym typie szkoły.   Zauważalna jest tendencja 
wzrostowa podyktowana bardzo dużym zaintere-
sowaniem kształceniem w szkołach zawodowych, 
ale wynikającą także z większej liczby tegorocz-
nych absolwentów. Najbliższe dwa lata przewidują 
kulminację reform, czyli przekształcenie techni-
kum z 4-letniego w 5-letnie oraz nabór tzw. 1,5 
rocznika. To jest (i będzie!) zarówno wyzwanie 
organizacyjne jak i finansowe dla dyrektorów szkół 
oraz dla organu prowadzącego. Obecnie trwają 
prace mające na celu zapewnienia jak najlepszych 
warunków lokalowych, a także wszelkie ustalenia 
związane z techniczną organizacją zajęć dla tak 
dużej liczby młodzieży. Różnorodna oferta kształ-
cenia zaproponowana przez dyrektorów szkół 
stworzyła takie możliwości wyboru w ramach 
poszczególnych jednostek oświatowych, że kan-
dydaci deklarujący chęć podjęcia nauki w szkołach 
naszego powiatu zostali przyjęci z ewentualną 
zmianą zawodu bądź typu szkoły. Podczas rekruta-
cji obowiązywał punktowy system naboru, a więc 
osoby o najlepszych wynikach zapewniły sobie 
gwarancję nauki w szkołach pierwszego wyboru. 
Dwanaścioro kandydatów nie zostało przyjętych, 
częściowo z uwagi na złożenie podań do szkoły 
poza systemem oraz niedostarczenie wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym terminie. 

Ilu uczniów rozpocznie rok szkolny 2022/2023 
w poszczególnych szkołach Powiatu Strzeleckiego?

Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich 

Technikum w tej szkole wybrało 323 uczniów. 
Mieli do wyboru następujące zawody: technik 
mechatronik, technik hotelarstwa, technik gra-
fiki i poligrafii cyfrowej, technik rachunkowości, 
technik ekonomista, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik logistyk, technik me-
chanik, technik elektryk, technik spedytor. Profil 
technik programista stanowił nowość w ofercie 
szkoły, a jak się okazało – cieszył się ogromną 
popularnością.

695 pierwszoklasistów 
w naszych szkołach

W ramach wprowadzonych w szkole innowacji 
organizacyjno-programowych w klasach techni-
kum można było wybrać jedną naukę w jednej 
z klas mundurowych: technik mechanik – klasa 
strażacka, technik elektryk – klasa wojskowa, 
technik ekonomista – klasa policyjna, technik logi-
styk – klasa penitencjarna, technik rachunkowości 
– klasa celno-skarbowa lub, nie zakładając mundu-
ru, rozpocząć swoją karierę blogera kulinarnego w 
klasie technik żywienia i usług gastronomicznych. 
Takiego profilu u nas dotąd nie było.  

Branżowej Szkoła I Stopnia. Tu naukę roz-
pocznie 123 osób w zawodach: ślusarz, fryzjer, 
elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, 
operator obrabiarek skrawających oraz klasy 
wielozawodowe.

Szkoła planuje także uruchomienie kształce-
nia w Branżowej Szkole II stopnia w Strzelcach 
Opolskich. 

To też nowość. Utworzenie nowego typu szko-
ły w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Opolskich tj. Branżowej Szkoły II 
stopnia jest skierowane do osób, które ukończyły 
branżową szkołę I stopnia i chcą kontynuować 
naukę. Kształcenie w takiej placówce będzie 
kontynuacją nauki z poprzedniej szkoły. Obecnie 
w CKZiU jest możliwość kształcenia w zakresie 
drugiej kwalifikacji oraz uzyskiwania matury w 
liceum dla dorosłych, a także na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Za-
wadzkiem 

Z 47 uczniów, którzy wybrali tę szkołę, 16 
rozpocznie naukę w Technikum (technik infor-
matyk), a 31 – w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mieszka I. Utworzono w nim dwie klasy: 
o profilu biologiczno-chemicznym i o profilu 
humanistyczno-społecznym influencer. To zupełna 
nowość. Warto jednak wziąć pod uwagę badania 
opublikowane w marcu ub.r., z których wynikało, 
że połowa nastolatków chce zostać influencerami. 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Władysława Broniewskiego w 
Strzelcach Opolskich 

Rozpocznie tu naukę 202 uczniów w kla-
sach o profilu: politechnicznym, biologiczno-
-chemicznym, społeczno-prawnym oraz dwóch 
stanowiących nowość w ofercie szkoły: klasie 
multimedialnej i społeczno psychologicznej. 

Gratulujemy wyboru naszych szkół jako najlepszej alternatywy dla dalszej ścieżki kształ-
cenia. Przekonacie się wkrótce, że DOBRE SZKOŁY SĄ BLISKO CIEBIE. 

Sesja Rady Powiatu

Informacja o pracy Zarządu u w okresie mię-
dzysesyjnym to stały punkt obrad. Przedstawił 
ją starosta J. Swaczyna, a pytanie nt. spotkania 
starosty z wojewodą 18 lipca na temat uchodźców 
z Ukrainy zadała radna Gizela Szyndzielorz. Sta-
rosta poinformował, że dotychczas w większości 
gminy podpisywały bezpośrednio z wojewodą 
umowy, choć istnieje również możliwość podpisy-
wania podobnych za pośrednictwem samorządu 
powiatowego. Z taką propozycją zwróciła się 
gmina Zawadzkie, ale Powiat Strzelecki jej nie 
zaaprobował. - Poinformowałem wojewodę, że 
mamy już umowę z klasztorem na Górze św. Anny 
– stwierdził starosta

Kolejny punkt, czyli zapoznanie się ze stanem 
bieżącym i realizacją zakupów aparatury i sprzętu 
oraz zadań inwestycyjnych w Szpitalu Powiato-
wym otwierał cały pakiet spraw okołoszpitalnych, 
którymi radni zajmowali się na sesji, a wcześniej 
– na posiedzeniach komisji problemowych. W 
imieniu Komisji bezpieczeństwa jej przewodniczą-
cy Ryszard Nocoń poinformował, że posiedzenie 
komisji było bardzo burzliwe, zwłaszcza w aspekcie 
zamierzonych inwestycji wobec sytuacji finanso-
wej placówki. – Cztery największe inwestycje, czyli  
wybudowanie farmy fotowoltaicznej, utworzenie 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zainstalowanie 
pomp ciepła i akumulatorów energii, nie powinny 
być realizowane bez uzyskania na nie środków 
zewnętrznych, przede wszystkim unijnych - mówił. 
– Komisja przyjęła przedstawiony przez dyrektor 
szpitala Beatę Czempiel materiał jednogłośnie. 
Podobnie głosowali radni na sesji.

Przewodniczący Rady Stefan Szłapa poin-
formował, w kolejnym punkcie, że wszyscy zobo-
wiązani, tj. członkowie Zarządu, radni, kierownicy 
jednostek organizacyjnych Powiatu złożyli oświad-
czenia majątkowe w terminie.

Informacja Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego dotycząca stanu sanitarnego 
naszego powiatu była przedmiotem obrad komisji 
problemowych. W imieniu Komisji bezpieczeń-
stwa jej przewodniczący Ryszard Nocoń stwier-
dził, że komisja, wobec braku jakichś szczególnych 
zagrożeń epidemicznych, przyjęła przedstawiony 
materiał. Zwrócił jednak uwagę na brak toalety 
w jednym z dużych marketów budowlanych, w 
którym na początku funkcjonowała. W dodatku 
w pozostałych marketach, także spożywczych, 
toalety być uruchomione, co wynika z przepisów. 
Rozwiązanie tego problemu leży w gestii powiato-
wego inspektora budowlanego. Radni przyjęli w 
głosowaniu tę informację jednogłośnie.

My z kolei zwróćmy uwagę na pewne dane, 
które znalazły się w materiale Sanepidu: zachoro-
wania i zgony spowodowane koronawirusem. W 
2021 r. odnotowano 4441 przypadki zachorowa-
nia, czyli o 688 więcej niż w roku 2020. Hospitali-
zowano 273 osoby.

Odnotowano 45 ognisk, z których 6 dotyczyło 
zakładów pracy, 5 – DPS, pozostałe ogniska 34 
dotyczyły szkół i przedszkoli (1 w kwietniu, 13 w 
listopadzie, 20 w grudniu).

Zarejestrowano 88 przypadków zgonu z powo-
du choroby zakaźnej, którą było zakażenie Sars-
-CoV-2. Większość przypadków zgonów dotyczyła 
chorych powyżej 60 roku życia (80 przypadków), w 
wieku 50-59 (5 przypadków), 40-49 (2 przypadki), 
20-29 (1 przypadek).

Sprawozdanie za rok 2021 z działań podejmo-
wanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice, 
Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Tarnowskie Góry, 
Strzelce Opolskie przedstawiane co roku Radzie 
Powiatu to formalność. Istnieje taki obowiązek, 
natomiast od kilku lat żaden przedstawiciel Wód 
Polskich na posiedzeniu Rady, mimo zaproszeń, 
się pojawił. Wszystkie uwagi, jakie pojawiły się w 
dyskusji podczas posiedzeń komisji, zostaną na 
piśmie przesłane do Wód Polskich.

W następnym punkcie obrad radni jednogłoś-
nie znowelizowali uchwałę z 22 grudnia 2001 r. 
w sprawie określenia zadań realizowanych przez 
Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2022 
roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na 
ich finansowanie.

Po czym przystąpili do kolejnych uchwał 
związanych z funkcjonowaniem szpitala. Jedno-
głośnie przyjęto je w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata 
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy 
dzierżawy nieruchomości oraz w sprawie wyra-
żenia zgody na wyrażenie zgody na ustanowienie 
prawa nieodpłatnego użytkowania przez Szpital 
Powiatowy nieruchomości należącej do Powiatu 
Strzeleckiego. Jak poinformował starosta J. Swa-
czyna – chodzi o dostęp do terenu lądowiska dla 
helikopterów.

Przed przyjęciem uchwały w sprawie doko-
nania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich, radni pytali o nowy kon-
trakt z NFZ, o sytuację w innych placówkach. W 
tym miejscu starosta J. Swaczyna poinformował, 
że w podobnej sytuacji finansowej jest większość 
szpitali powiatowych w kraju. Z kolei radny Ka-
zimierz Kubal zapytał o realizowany w naszym 
szpitalu program opieki nad kobietami w ciąży 
i noworodkiem. Jak odpowiedziała dyrektor B. 
Czempiel – do tego programu szpital przystąpił w 
roku 2017, a obejmuje nie tylko kobiety w ciąży, 
ale i dzieci do lat dwóch. Skorzystało z niego do tej 
pory 2,5 tysiąca kobiet i 800 dzieci. Kończy się w 
tym roku, ale jeśli będzie kolejna edycja – szpital 
na pewno do niej przystąpi, bo opieka nad ciężar-
ną dotyczy jest niezwykle szeroka, a badania dzieci 
pozwalają w bardzo wczesnym stadium wykryć 
wszelkie schorzenia, w dodatku badania prena-
talne można wykonać już przed 35 r.ż. kobiety. 

Uchwała w sprawie dokonania oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego, 
w której podkreślono pogorszenie wskaźników 
finansowych i podkreślono konieczność przestrze-
gania przez kierownictwo zasady dostosowania w 
prowadzeniu gospodarki finansowej do poziomu 
osiąganych przychodów została przyjęta jedno-
głośnie. Podobnie radni głosowali przy kolejnych 
uchwałach w sprawach: ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru  godzin zajęć nauczycieli, dla których nie 
ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i 
w kształceniu na odległość;  wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-
2025 i zmiany budżetu oraz zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.

Porządek obrad sesji zwołanej na 27 lipca br., przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Stefana 
Szłapę, został, na wniosek starosty Józefa Swaczyny nieco zmieniony: wprowadzono autopoprawki 

do projektów uchwał związanych z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Strzeleckiego i zmianami 
w budżecie oraz poszerzony o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyrażenie zgody na 
ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania przez Szpital Powiatowy nieruchomości należącej do 
Powiatu Strzeleckiego. Radni zaaprobowali tę propozycję.

To ważna inwestycja – „Rozbudowa 
układu komunikacyjnego ulic Koziel-

skiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzel-
cach Opolskich w zakresie przebudowy 
i rozbudowy dróg powiatowych nr 1805 
O ul. Dolińskiej od km 0 + 040,85 do km 
0 + 167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza od 
km 0 + 000,00 do km 088,85.”

Drogi powiatowe łączą się tu z drogą 
wojewódzką 426, stanowiącą łącznik  
Strzelec Opolskich z autostradą  A4. 
Na skrzyżowaniu dochodziło do wielu 
wypadków. 

Inwestycja jest kosztowna i nie 
byłaby możliwa bez współpracy innych 
samorządów i zdobycia środków rzą-
dowych.  Kwotę 700 tysięcy zł  stanowi 
dotacja Gminy Strzelce Opolskie. Mar-
szałek Województwa Opolskiego dołoży 
kwotę 674.658 zł, Powiat Strzelecki 633.676,52 zł, a środki rządowe to: 935.318,73 zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg i 120 tysięcy zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Modernizacja obejmuje kompleksową wymianę nawierzchni, budowę ścieżek pieszo-rowerowych 
i chodników. Cała inwestycja powinna zakończyć się do końca tego roku.

W przetargu najkorzystniejszą cenowo ofertę na wykonawstwo prac złożyła firma TRANSKOM 
BIAŁDYGA z Jaryszowa, z którą 11 sierpnia br. została podpisana umowa.

Będzie inwestycja za ponad 3 mln!

Umowa już jest! W imieniu Powiatu Strzeleckiego 
podpisali ją Janusz Żyłka i Jan Zubek, 

członkowie Zarządu Powiatu, w imieniu wykonawcy 
inwestycji - właściciel  firmy Robert Białdyga.
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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/

TERAPEUTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy 
   z osobami z zaburzeniami psychicznymi
MONTER KABIN SANITARNYCH TEREN CAŁEGO KRAJU -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  znajomość rys. technicznego, - prawo jazdy kat. B
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KOLONOWSKIE -  wyksz. wyższe pedagogiczne, pedagogika specjalna
KOORDYNATOR RODZINNEJ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, zgodnie z ust. o wspieraniu 
PIECZY ZASTĘPCZEJ   rodziny i pieczy zastępczej –art. 78,
  -  prawo jazdy kat. B, - własny samochód
OBUWNIK MONTAŻYSTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie
TECHNIK JAKOŚCI ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne)
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego,
  -  umiejętność obsługi komputera
LISTONOSZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B, - własny samochód
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B,
FIZJOTERAPEUTA KOLONOWSKIE -  wykształcenie kierunkowe wyższe magisterskie
BRYGADZISTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
MONTAŻYSTA OLSZOWA -  wykształcenie średnie zawodowe
  -  znajomość obsługi maszyn stolarskich
USTAWIACZ PROCESU WTRYSKU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  1 rok doświadczenia zawodowego, - obsługa suwnicy
MONTER SIECI WODNYCH WOJ. OPOLSKIE 
I KANALIZACYJNYCH WOJ. ŚLĄSKIE
POKOJOWA STRZELCE OPOLSKIE
POKOJOWA SZYMISZÓW
RZEŹNIK - WĘDLINIARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
SPRZEDAWCA PRODUKTÓW LEŚNICA
ŚWIEŻYCH
DORADCA KLIENTA / SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA HANDLOWIEC STRZELCE OPOLSKIE
ŚLUSARZ SPAWACZ IZBICKO - umiejętność spawania
POMOCNIK ŚLUSARZA IZBICKO
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE
MECHANIK W DZIALE ZIMNA WÓDKA - wykształcenie średnie zawodowe, 
UTRZYMANIA RUCHU  - umiejętność czytania rysunku technicznego,
  - obsługa elektronarzędzi
PRACOWNIK FIZYCZNY NA TARTAKU ŻĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ŻĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SZKLARSKIEGO  - znajomość obsługi komputera
FORMIERZ OCZYSZCZACZ ODLEWÓW ZAWADZKIE
PRACOWNIK BRYGADY SERWISOWEJ  - wykształcenie średnie zawodowe
MECHANIK MASZYN RASZOWA - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
DO OBRÓBKI METALU / KEDZIERZYN - KOŹLE
PRACOWNIK SOCJALNY PYSKOWICE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - 1 rok doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK OBRÓBKI DREWNA KOLONOWSKIE
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
KIEROWCA C+E TRASY - prawo jazdy kat. C+E,
MIĘDZYNARODOWY MIĘDZYNARODOWY - kurs na przewóz rzeczy,
KIEROWCA C+E TRASY KRAJOWE - prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy,
KIEROWCA C lub C+E SZYMISZÓW - prawo jazdy kat. C
 I OKOLICE - kurs na przewóz rzeczy,

Strzelce Opolskie, dnia 28.07.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1029) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu 
w dniu 26.07.2022 r. na rzecz Pana Henryka Daniela, decyzji nr 252/2022 
zmieniającej decyzję Starosty Strzeleckiego Nr 592/2021 z dnia 30.12.2021 
r. wydaną na rzecz Pana Henryka Daniela, zatwierdzającą projekt budowlany 
i udzielającą pozwolenia na rozbudowę obory dla bydła mlecznego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w Wierchlesiu na działce ewid. nr 35/5, obręb 
ewid. Wierchlesie, jednostka ewid. Jemielnica, w części projektu budowlanego, 
w zakresie: zwiększenia obsady z 39,7 DJP na obsadę do 80 DJP, powiększenia 
zbiornika na gnojówkę o poj. 118 m3 na zbiornik o poj. 146 m3, zwiększenia 
płyty gnojowej o poj. 110 m3 na płytę o poj. 168 m3, dobudowy do istniejącego 
budynku obory pomieszczenia na padłe zwierzęta.

Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać 
telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

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

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
1.  Apteka "Pro-Pharma" sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, 
 tel. 728 309 383, 507 071 311
2.  Apteka "Gemini", ul. Opolska 6, 77/417-90-03
3.  Apteka "Śląska", Pl. Żeromskiego 9/1, tel. 77/461-21-43
4.  Apteka "Słoneczna", ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
5.  Apteka "Dr. Max", ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
6.  Apteka "DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie", ul. M. Prawego 7/1E, 
 tel. 77/461-89-00
7.  Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
8.  Apteka "Multifarm", ul. Ligonia 1A, tel. 77/415-20-55

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się od godziny 8.00 i kończy się 
o godz. 8.00 następnego dnia.

 DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. w 2022 r.

SIERPIEŃ 2022
1. „LIBRA”
2. „Multifarm”
3. „Pro-Pharma”
4. „Gemini”
5. „Śląska”
6. „Słoneczna”
7. Dr. Max”
8. „DOZ Apteka”
9. „LIBRA”
10. „Multifarm”

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

21. „Śląska”
22. „Słoneczna”
23. Dr. Max”
24. „DOZ Apteka”
25. „LIBRA”
26. „Multifarm”
27. „Pro-Pharma”
28. „Gemini”
29. „Śląska”
30. „Słoneczna”
31. Dr. Max”
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Sytuacja wygląda tak: do 10 sierpnia dyrektorzy szpitali muszą wypłacić pracownikom pensje według nowych, wyższych sta-
wek określonych w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Wszystko zgodnie z nowelizacją ustawy 

gwarantującą, że od 1 lipca wzrosną minimalne wynagrodzenia pracowników szpitali i przychodni zatrudnionych na etacie.

Podwyżki w szpitalach? A skąd pieniądze?

28 lipca br. Konwent Powiatów Województwa Opolskiego 28. sierpnia: 90 proc. szpitali nie zgłasza problemów – mówi minister zdrowia 

- Najpierw Konwent Powiatów, potem 
spotkanie w mniejszym gronie. Temat ten 
sam: skąd wziąć na podwyżki w powiatowych 
szpitalach. No skąd?

- Na pewno nie z naszych, powiatowych 
budżetów. Nie mamy na to pieniędzy. Nie z 
budżetów szpitali powiatowych – nie mają 
na to pieniędzy. Powinny być z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

- Ale nie są, bo szpitale nie podpisały, 
przynajmniej nasz, i przynajmniej na razie, 
aneksu do umowy.

- Pierwszy raz w historii naszego powiatu 
nie podpisaliśmy aneksu do umowy z NFZ. Nie 
możemy tego podpisać, bo to dla szpitala i dla 
samorządu powiatowego oznacza złamanie 
ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. 

Zwołany został w strzeleckim starostwie 
przez jego przewodniczącego Józefa 

Swaczynę, strzeleckiego starostę. Na spotkaniu 
obecni również byli przedstawiciele Opolskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dlaczego? Szpitale otrzymały z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia aneksy do zawartych 
umów, ale… one wcale nie rekompensują tych 
podwyżek. Ani podwyżek pracowników admi-
nistracji. Nie pokrywają też kosztów bieżących. 
W efekcie – długi szpitali powiatowych będą się 
powiększać. Zwłaszcza tych, które nie mają ta-
kich oddziałów, jak np. neurologia, kardiologia, 
ortopedia, na których procedury medyczne są 
wysoko wycenianie. Z danych Ogólnopolskiego 
Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych 
wynika, że w około 60 proc. szpitali brakuje 
pieniędzy na wypłaty wynagrodzeń.

To stało się przyczyną niepodpisywania 
aneksów przez wiele szpitali. W tym gronie 
znalazł się i nasz, czyli Szpital Powiatowy im. 
Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich, podobnie jak ok. 48 proc. innych lecznic 
powiatowych. 

Wszyscy obecni na Konwencie starostowie 
oraz dyrektorzy szpitali powiatowych sygnalizo-

wali ten sam problem: brak środków na zrekom-
pensowanie podwyżek.  Każdemu szpitalowi 
powiatowemu co miesiąc będzie brakowało 
kilkuset tysięcy złotych tylko na same podwyżki 
wynagrodzeń. W przypadku naszego szpitala 
to ponad 778 tysięcy zł. Szpital w Nysie, który 
wprawdzie aneks do umowy z NFZ podpisał, w 
piśmie do Opolskiego Oddziału NFZ, również 
wskazywał, że „kwota 1,3 mln zł miesięcznie 
jest większa od kwoty zwiększonego ryczałtu 
do końca bieżącego roku”.

W związku z tą sytuacją na spotkaniu 
przyjęto jednogłośnie „Stanowisko Konwentu 
Powiatów Województwa Opolskiego w sprawie 
sytuacji szpitali powiatowych”, w którym „wnosi 
do Ministra Zdrowia o zwiększenie wartości 
kontraktów zawartych ze szpitalami poprzez 
realną i uczciwą wycenę kosztów świadczeń, 
która uwzględni również koszty materiałów 
medycznych, leków czy koszty energii”. W 
przyjętym dokumencie wskazuje się również, 
że powiaty, jako organy założycielskie szpitali 
powiatowych, w wyniku znaczącego spadku 
dochodów z wpływów od podatków wpro-
wadzonych Polskim Ładem, „nie są w stanie 
zabezpieczyć brakującej kwoty”.

3 sierpnia br. Spotkanie starostów i dyrektorów szpitali

W naszym starostwie 
odbyło się kolejne 

spotkanie dotyczące tego 
samego tematu. Zaprosze-
nie starosty Jozefa Swaczyny 
przyjęli starostowie oraz dy-
rektorzy szpitali: w Brzegu, 
Głubczycach, Krapkowicach, 
Kluczborku i Strzelcach Opol-
skich. Czyli tych, które dra-
stycznie stracą na propono-
wanej przez rząd podwyżce wynagrodzeń dla personelu medycznego. Mimo zapowiedzi ministra 
zdrowia większość szpitali w województwie opolskim, jak i w całym kraju, się nie bilansuje. Jeżeli 
zasady finansowania się nie zmienią, to jesienią większość szpitali w Polsce będzie niewypłacal-
nych  – podsumował spotkanie starosta J. Swaczyna.

Ministerstwo Zdrowia przyznaje się do 
błędu, przez który brakuje pieniędzy 

na gwarantowane ustawą podwyżki dla pra-
cowników szpitali. Jak dowiedział się reporter 
RMF FM Michał Dobrołowicz, resort zlecił 
kontrolę, która ma wyjaśnić, jak powstały nowe, 
kontrowersyjne kontrakty dla szpitali. Związek 
Pracodawców Szpitali Powiatowych podaje, że 
w skali kraju brakująca kwota do końca roku 
może przekroczyć miliard złotych.

 „Gdy mówimy o kwocie miliarda złotych, to 
są to duże pieniądze, a sytuacja finansowa jest 
trudna. Musimy to rozważyć, AOTMiT jeszcze 
raz przyjrzy się wycenom. Za wcześnie mówić o 
tym, czy brakujące pieniądze są zabezpieczone, 

Tematem rozmów były planowane pod-
wyżki dla pracowników szpitali. Przeło-

mu w sprawie niestety brak. 
Dodatkowe, oficjalne posiedzenie Zespołu 

ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej nie 
przyniosło odpowiedzi na pytania, co dalej z 
kryzysem finansowym w polskich szpitalach. 
Wiele szpitali wciąż nie podpisało aneksów do-
tyczących podwyżek dla personelu, natomiast 
te, które podpisały zwracają uwagę, że często 
zrobiły to pod presją. Dla wielu placówek wy-
płacenie dodatkowych pieniędzy wynikających 
z zapisów ustawy może oznaczać znaczące 
kłopoty finansowe. 

Kwestię tę wielokrotnie podejmował już 
Związek Powiatów Polskich. Nie tylko dokonuje 
on szczegółowej analizy danych napływających 
ze szpitali, ale też proponuje rozwiązania im-

- 90 proc. szpitali nie ma zgłasza żadnych 
problemów w kontekście zagwarantowania 
sfinansowania podwyżek w ochronie zdrowia. 
Problemy i niepokojące sytuacje dyrektorzy 
szpitali powinni

wyjaśniać bezpośrednio z NFZ – mówił na 
konferencji prasowej w Puławach minister 
zdrowia Adam Niedzielski. Został zapytany o 
sytuację, w której dyrektorzy szpitali alarmu-
ją, że nowa wycena świadczeń nie wszystkim 
podmiotom zagwarantuje sfinansowanie pod-
wyżek w ochronie zdrowia, a oceniają to po 
otrzymaniu aneksów do umów z Narodowym 

Funduszem Zdrowia i pytają skąd brać pieniądze 
na podwyżki. 

Jak poinformował, MZ zwróciło się z prośbą 
do Agencji Oceny Technologii Medycznych i 
Taryfikacji, „żeby wskazała, w jakiej skali muszą 
podwyższyć się poszczególne taryfy, by zapew-
nić środki dla szpitali, które działają w Polsce”.

„Otrzymaliśmy bardzo jednoznaczną re-
komendację, że zmiany taryf - w zależności 
od zakresu - powinny być od 20 nawet do 40 
proc. Ta przeciętna zmiana wyceny na poziomie 
szpitalnictwa wynosi 30 procent" - stwierdził 
A. Niedzielski.

(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)

4. sierpnia br. - kolejne już posiedzenie Zespołu 
ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej KWRiST. 

pasu. Podczas posiedzenia Zespołu zwrócono 
uwagę na niejednorodność sytuacji. Przed-
stawiciele samorządów i szpitali podkreślali, 
że sytuacji nie można rozpatrywać wyłącznie 
kluczem terytorialnym, jest ona bowiem o wiele 
bardziej skomplikowana. Również podpisanie 
bądź nie aneksu przez szpital nie może być 
odbierane jako pozytywna lub negatywna inter-
pretacja zaistniałej sytuacji finansowej szpitali.

Problem dostrzegają i sygnalizują rów-
nież Konwenty Powiatów poszczególnych 
województw. Do tej pory do ZPP napłynęły 
oficjalne stanowiska w sprawie sytuacji szpitali 
powiatowych Konwentu Powiatów Wojewódz-
twa Lubelskiego, Opolskiego i Warmińsko-
-Mazurskiego. Pozostałe Konwenty Powiatów 
są na etapie formułowania i przesyłania swoich 
stanowisk.

(źródło: wartowiedziec.pl)

5. sierpnia br. Kontrowersyjne kontrakty. Resort zdrowia zleca kontrolę
czy są do dyspozycji, musimy przeanalizować, 
ile pieniędzy będzie brakowało. Nie zostawimy 
tych szpitali samych sobie, będziemy rozma-
wiać. Nie jest to moment i czas, by dyrektorzy 
szpitali nie wypełnili ustawy, zwłaszcza w 
trudnym czasie nie tylko dla ochrony zdrowia, 
ale dla wszystkich Polaków” – mówił w RMF 
FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 
Dodał również, że: „Każdy szpital jest inny, każdy 
ma inną sytuację, musimy to przeanalizować, 
dlatego dajemy sobie czas, by te dane do nas 
spłynęły”. 

Resort zdrowia poprosił o czas na wyjaśnie-
nie sprawy do połowy sierpnia.

(źródło: RMF FM)

Nasz szpital najgorzej potraktowany przez NFZ
- mówi starosta Józef Swaczyna

- Ale niektóre szpitale podpisały…
- Część szpitali jest bardzo zadowolonych 

z nowych aneksów. To przede wszystkim 
placówki resortowe, kliniczne i wojewódzkie. 
Jednym słowem – te, w których funkcjonują 
takie oddziały jak np. nefrologiczne, na któ-
rych wykonuje się dializy, kardiochirurgiczne, 
torakochirurgiczne, neurologiczne i neurochi-
rurgiczne. To w nich procedury  są wyceniany 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia najwyżej. W 
większości szpitali powiatowych podobnych od-
działów nie ma, u nas też nie. Nie możemy więc 
liczyć na wysoką wycenę procedur medycznych, 
ale możemy i powinniśmy liczyć na ich rzetelną 
wycenę, a obecna taka nie jest. To zresztą widać 
po tym, że Ministerstwo Zdrowia postanowiło 
ostatecznie, po wielu uwagach powiatów i 

dyrekcji szpitali powiatowych, przeprowadzić 
kontrolę w Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych i Taryfikacji dotyczącą przygotowa-
nych aneksów. Co do naszego - pewnie i my 
podpiszemy, ale chcemy podkreślić, z czym to 
się wiąże. Jeśli niekorzystny – tak bardzo nieko-
rzystny dla finansów szpitala – aneks zostanie 
niezmieniony i będziemy musieli go podpisać, 
wystąpimy z pozwem sądowym. Nie może być 
tak, że w sposób zupełnie niezależny od działań 
naszego powiatu jako organu założycielskiego 
i od działań samego szpitala, będzie się go po-
grążać w długach. A długi lecznic w kraju rosną: 
wynoszą ok. 20 mld zł, ale z tego zaledwie 
jedna czwarta to długi szpitali powiatowych. 
Może – przy tak niekorzystnych aneksach – rząd 
liczy, że placówki powiatowe się wykrwawią i 

będzie mógł je przejąć, zgodnie z założeniami 
planowanej ustawy o modernizacji i poprawie 
efektywności szpitalnictwa. Jak zapowiedział 
1 sierpnia br. minister zdrowia – ta ustawa ma 
zostać, dokładnie powiedział: „musi zostać” 
uchwalona do końca września br.  Nasz szpital 
byłby łakomym kąskiem: zmodernizowany i 
z planowanymi kolejnymi modernizacjami, 
z lądowiskiem dla helikopterów Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, a przed wszystkim 
– ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Do 
myślenia daje również fakt, że strzelecki szpital 
został najgorzej potraktowany ze wszystkich 
placówek w województwie opolskim: kontrakt z 
NFZ został podwyższony o 10 proc., podczas gdy 
średnia w regionie wynosiła 15 proc. Dlaczego 
tak się stało – nie wiemy.

Marta Górka
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Jedną część książki będą stanowiły 
artykuły popularno-naukowe traktują-
ce o historii naszego dziedzictwa kuli-
narnego. Zaproszenie do ich napisania 
przyjęli znakomici znawcy zagadnień 
historii kultury oraz kulturowej historii 
kuchni, historycy i etnografowie. 

Na drugą część książki złożą się 
przepisy. Te przygotowane przez Koła 
Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia 
Odnowy Wsi działających na terenie 
naszego powiatu. Swoją „tajemną” wie-
dzą podzieliły się z nami, i z Państwem, 
panie z: Krośnicy, Gąsiorowic, Spóroka, 
Piotrówki, Żędowic, Sieroniowic i 
Centawy. Jakież pyszności one przygo-

Powiat Strzelecki od kuchni

Od tatara ze śledzia po gulasz z dzika na winie. 
Na deser: szpajza von Raczek. Dla lepszego trawienia: kieliszeczek orzechówki

Już niedługo! Już naprawdę niedługo! 25 września trafi do Państwa rąk 
książka „Powiat Strzelecki od Kuchni”. To rezultat projektu, na który 

Powiat Strzelecki otrzymał dofinansowanie z Samorządu Województwa 
Opolskiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.

towują! Aż ślinka leci. To przy czytaniu. 
A co będzie, kiedy zaczniemy przy-
gotowywać te dania w domu? Kiedy 
zapachy potraw szykowanych według 
tych receptur rozejdą się nie tylko po 
kuchni i wszyscy zechcą koniecznie, ale 
to koniecznie i od razu, spróbować od 
tych delicji, zanim jeszcze trafią na stół? 
Różnorodność potraw zachwyca. Od 
przystawek, przez zupy, dania główne 
– mięsne i bezmięsne, desery. I nalewki.

Mamy też kilka przepisów brata 
Salezego, franciszkanina z Góry św. 
Anny  – udostępnione dzięki uprzejmo-
ści ks. prof. dr hab. Andrzeja Hanicha. 
Przede wszystkim na zupy, od bardzo 

tradycyjnych, ale niekoniecznie tych 
„naszych”, ale i tak wyszukanych, jak 
zupa borowikowa z sandaczem. Żeby 
nie było, że w samymi zupami kuchnia 
klasztorna stoi, mamy też mięso - wie-
przowinę na dziko.

Publikacja trafi do bibliotek wszyst-
kich szkół, dla których organem prowa-
dzącym jest Powiat Strzelecki, będzie 
również dostępna w Bibliotece Powia-
towej w Powiatowym Centrum Kultury. 

Będzie ją także można wygrać! W 
naszym dwutygodniku przed Świę-
tem Chleba opublikowana zostanie 
krzyżówka, a nagrodą będzie książka 
„Powiat Strzelecki od Kuchni”. 

Po wydaniu publikacji odbędą się 
trzy spotkania z autorami tekstów za-
mieszczonych w książce w Powiatowym 
Centrum Kultury, które dziś zapowia-
damy, a o ich datach poinformujemy 
w późniejszym terminie.

Po kilku latach starań o pozy-
skanie pieniędzy przez Powiat 

Strzelecki na modernizację kompleksu 
boisk przy strzeleckim LO, wreszcie 
udało się je zdobyć - w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Pisaliśmy o 
tym w poprzednim numerze naszego 
dwutygodnika. Informowaliśmy rów-
nież, że przetarg wygrało Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe GRETASPORT 
Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej, 
które złożyło najkorzystniejszą pod 
względem cenowym ofertę i ono bę-
dzie wykonawcą inwestycji. Umowę z 
tą firmą Powiat Strzelecki podpisał 14 
lipca br. i w tym samym dniu podpisana 
została też umowa z firmą Inżynieria 
Śląsk Grzegorz Galiniak z Rudy Śląskiej, 
która będzie inspektorem nadzoru 
inwestorskiego.

22 lipca nastąpiło przekazanie 
placu budowy wykonawcy inwestycji, 
która zakończy się za rok, w lipcu 2023.

Zadanie pn. „Nowoczesna moder-
nizacja wielofunkcyjnego kompleksu 
sportowego przy Liceum Ogólnokształ-
cącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Strzelcach Opolskich” dofinansowane 
zostanie - w ramach Programu Inwesty-
cji Strategicznych Polskiego Ładu - kwo-
tą 2.699.046,07 zł. Całkowita wartość 
inwestycji wynosi 2.998.940,00 zł, a 
więc niemal 300 tys. złotych Powiat 
Strzelecki dołoży z własnego budżetu.

Co się zmieni?
W ramach inwestycji zaprojekto-

wano trzytorową 200-metrową bieżnię 
okrężną, o promieniu 20 metrów, która 
połączona będzie z bieżnią prostą, 
umożliwiającą biegi na dystansie 60 
metrów. 

Bieżnia okrężna otacza duże boisko 
do gry w piłkę nożną, o wymiarach 

Za rok spotkamy się 
na nowym kompleksie boisk

60 x 29,2 m, którego na-
wierzchnia zostanie wy-
łożona syntetyczną trawą. 
Średnie boisko wielofunk-
cyjne o wymiarach 36 x 
21 m, znajdujące się we 
wschodniej części działki, 
gdzie można będzie grać 
w piłkę ręczną oraz tenisa 
oraz boisko małe, usytuo-
wane w zachodniej części 
działki, o wymiarach 22 x 
12 m, przeznaczone do gry 
w koszykówkę i siatkówkę, 
zyskają nawierzchnię z 
poliuretanu, a podbudowa 
całego kompleksu spor-
towego będzie nieprzepuszczalna. 
Wszystkie trzy boiska okalać będą piłko 
chwyty. Zupełnie nowe, z polipropyle-
nu, powstaną wokół boiska dużego i 
średniego, natomiast te wokół boiska 
małego zostaną wyremontowane.

Kompleks sportowy zyska nowe 
energooszczędne oświetlenie (LED). 
W dodatku cały obiekt będzie monito-
rowany. Instalacja telewizji dozorowej 
będzie obejmowała swym zakresem 
wszystkie boiska i bieżnię. Obraz z 
kamer będzie przekazany do serwera, 
gdzie będzie obrabiany oraz przecho-

wywany przez 30 dni. Możliwa też 
będzie archiwizacja obrazu poprzez 
nagranie na płytę DVD. Stanowisko 
obserwatorskie będzie wyposażone w 
24-calowy monitor. 

W lipcu przyszłego roku inwestycja 
zostanie zakończona, a z nowoczesnej 
bazy sportowej, dostępnej również dla 
osób niepełnosprawnych, uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich skorzystają 
zapewne już pierwszego dnia nowego 
roku szkolnego.

4 sierpnia odbył się odbiór końcowy trzech inwestycji, których wykonawcą 
była Firma „BITUM”. Polegały one na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na 
drogach, po wcześniejszej stabilizacji cementowej podbudowy dróg. 

Nie oznacza to końca wszystkich prac. Do połowy miesiąca mają się jeszcze 
zakończyć kolejne zadania.

Lepsze nawierzchnie 
na drogach

Na drogach powiatowych nieustannie trwają prace zmierzające do po-
prawy komfortu jazdy, a przede wszystkim – poprawy bezpieczeństwa 

ich użytkowników.

Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 3. Wartość 
zadania wynosiła 353.686,72 zł. Kosztami podzieliły się po połowie dwa samorządy: 
Gmina Leśnica i Powiat Strzelecki.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd – Etap 2. 
Ta inwestycja, która kosztowała 401.769,70 zł, została sfinansowana ze środków 
własnych Powiatu Strzeleckiego. 

Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko – Etap 2. Wartość 
zadania wyniosła 349.618,08 zł. To z kolei przykład inwestycji, w którą większą 
część wkładu, bo 300 tysięcy wniósł inwestor prywatny, a pozostałą kwotę wyłożył 
Powiat Strzelecki z własnego budżetu. 

Dzień, 3 sierpnia, wcześniej odbył się odbiór chodnika ułożonego wzdłuż ul. 
Haraszowskie w Kolonowskiem, a koszt tego zadania, którego wykonawcą była 
firma KARO , wyniósł 159.891,35 zł.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
 „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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29 lipca br. w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich odbyły się Powiatowe obchody Święta Policji.

Zawsze jest okazją do wręczenia policjantom odznaczeń państwowych i 
resortowych, nagród i wyróżnień, a przede wszystkim awansów na wyższe 
stopnie policyjne. W tym roku na wyższe stopnie służbowe awansowanych 
zostało 59 policjantów. 

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna w imieniu Rady i Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego podziękował Komendantowi, wszystkim Funkcjonariuszom 
oraz Pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich 
za wysiłek i trud działań podejmowanych w codziennej pracy oraz pełną 
poświęcenia służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w naszym powiecie.

Dodatkowo przekazał nagrody rzeczowe policjantom, którzy w sposób 
szczególny dbali o bezpieczeństwo mieszkańców, a są nimi: asp. sztab. 
Damian Zembik, mł. asp. Rafał Janik, sierż. sztab. Marcin Golec i asp. 
Joanna Łucarz.

Powiatowe 
Święto Policji
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41-203 Sosnowiec

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

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO (8)

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. 

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 

51. Powiatowy Urząd 
Pracy
w Strzelcach 
Opolskich

Udzielanie pomocy przez 
pośredników pracy w 
uzyskaniu odpowiednie-
go zatrudnienia, infor-
mowanie o aktualnych 
ofertach pracy oraz o 
aktualnej sytuacji i prze-
widywanych zmianach na 
rynku pracy, przekazywa-
nie informacji o możli-
wościach szkoleń, kursów 
lub odbycia stażu dla 
osoby niepełnosprawnej.

ul. Gogolińska 2a
47-100 

Strzelce Opolskie

tel.   77 462 18 00  
fax. 77 462 18 01 

Godziny otwar-
cia urzędu:  

Poniedziałek 
– Piątek 

 7:30–15:30 
Godziny przyj-

mowania stron:  
Poniedziałek 

– Piątek 
  8:00-14:00

http://strzelceopolskie.
praca.gov.pl/

opst@praca.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani
- poszukujący 
pracy
- pracodawcy

52. Infolinia Urzędów 
Pracy - Zielona 
Infolinia

Pod tym numerem 
udzielane są
informacje o usługach 
urzędów pracy

Urząd Pracy.
Ciepła 20 

15-472 Białystok

19 524
(z Polski)

+48 22 19524
(z zagranicy)

Koszt zgodnie z 
taryfą operatora.

Poniedziałek 
– Piątek

8.00–18.00

www.zielonalinia.gov.pl

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani
- poszukujący 
pracy
- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
53. Lokalny Punkt 

Pomocy Pokrzyw-
dzonym Przestęp-
stwem w Strzelcach 
Opolskich

Wsparcie informacyjne, 
psychologiczne,
prawne i finansowe

ul. Krakowska 16
47-100 

Strzelce Opolskie

kom. 885 655 024 
kom. 855 655 012   
dyżur całodobowy 

7 dni w tygodni

Środa:
16.00 – 20.00

www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@
ms.gov.pl

Osoby 
pokrzywdzone 
przestępstwem i 
ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE
54. Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów  
Ochrona praw 
konsumenckich 

Starostwo 
Powiatowe 

ul. Jordanowska 
2 47-100 

Strzelce Opolskie
pokój nr 6

tel. 77 440 17 56 Poniedziałek 
 7.00 – 14.00

 Wtorek - Piątek                
7.00 – 15.00

http://bip.powiatstrzelecki.
pl/1217/powiatowy-rzecz-
nik-konsumentow.html

rk@powiatstrzelecki.pl 

Prawo 
konsumenckie

55. Wojewódzki In-
spektorat Inspekcji 
Handlowej

Ochrona praw 
konsumenckich 

ul. Mickiewicza 1 
45-367 Opole

tel. 77 454 50 88 
fax 77 454 5089

Poniedziałek 
– Piątek

7.30 -15.30 
Dodatkowo 

w każdą środę 
prowadzony 
jest dyżur do 

16.30.

http://opole.wiih.gov.pl/

sekretariat@opole.wiih.
gov.pl

Prawo 
konsumenckie

56. Urzędzie 
Komunikacji 
Elektronicznej

Ochrona praw 
konsumenckich  
– sprawy 
telekomunikacyjne

Delegatura
ul. Władysława 

Łokietka 2
45-563 Opole

tel.  77 453 69 81
fax 77 453 99 68

Poniedziałek 
– Piątek

7.30–15.30

https://www.cylex-polska.
pl/firmy/urz%C4%85d-ko-
munikacji-elektronicznej--
-delegatura-10606499.html

Prawo 
konsumenckie

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH



publicznych, np. placów zabaw, przed-
szkoli, urzędów. Jeździmy też do domów, 
w których są małe dzieci, osoby star-
sze, niepełnosprawne, a więc osoby o 
ograniczonej zdolności poruszania się. 
Czyli: usuwamy gniazda szerszeni tylko z 
miejsc, w których stanowią bezpośred-
nie zagrożenie życia. O wszystkie detale 
dzwoniących pod numer telefonu 112 
wypyta dokładnie operator Centrum 
Powiadamiana Ratunkowego, a przy wąt-
pliwym zgłoszeniu przekieruje rozmowę 
do dyżurnego operacyjnego stanowiska 
kierowania Państwowej Straży Pożar-
nej. I to dyżurny zadecyduje, czy trzeba 
wysłać strażaków, najczęściej z najbliższej OSP, na interwencję czy nie. 
W trakcie udzielania informacji takie zdarzenie wpłynęło do KP PSP w 
Strzelcach Opolskich. Jeśli nie – trzeba wezwać wyspecjalizowaną fi rmę. 
Warto jednak przypomnieć, że to właściciele posesji powinni zapobiegać 
już wiosną zakładaniu gniazd owadów w szopach, na poddaszach czy 
balkonach, przeglądając je i usuwając zaczątki gniazd. W tym roku na to 
już za późno, bo lato w pełni, ale za rok znów będzie wiosna, a zawsze 
łatwiej zapobiegać niż walczyć z szerszeniami czy osami. 

Ta uwaga rzecznika prasowego strzeleckiej PSP  jest tym ważniejsza, 
że – jak informuje Olaf Misz z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w na-
szym starostwie – w powiecie strzeleckim nie ma specjalistycznych fi rm 
zajmujących się usuwaniem gniazd owadów; natomiast trzy działają w 
województwie opolskim: w Czepielowicach koło Brzegu, Strzeleczkach 
i Opolu.
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Ad multos annos

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Latem coraz więcej osób za-
niepokojonych pojawieniem 

się w pobliżu ich domów gniazd 
os, pszczół lub szerszeni zastana-
wia się, co zrobić z niechcianym 
sąsiedztwem. A to, zwłaszcza la-
tem, może pojawić się w domu, na 
balkonie, w ogrodzie, na drzewie 
czy na strychu. Usunąć samemu? 
Dzwonić gdzieś?

Samodzielne usuwanie gniazd 
tych owadów nie jest dobrym 
pomysłem, wręcz jest to groźne 
nie tylko dla zdrowia, ale i życia w 
przypadku uczulenia na użądlenia. 
Jeśli nie wie się, czy jest się uczu-
lonym, lepiej założyć, że tak.  Co 
więc zrobić?

Kiedyś wszyscy wiedzieli: dzwo-
nimy po straż pożarną. - Teraz 
też? – z tym pytaniem zwróciłam 
się do zastępcy Komendanta KP 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Strzelcach Opolskich bryg. Piotra 
Zdziechowskiego. 

- Kilka lat temu to się zmieniło. 
Na terenie całego kraju wdrożone 
zostały przez Komendanta Głów-
nego PSP nowe „Zasady postępo-
wania podczas interwencji prowa-
dzonych w związku ze zgłoszeniem 
wystąpienia zagrożeń od rojów lub 
gniazd owadów błonkoskrzydłych”. 
Wprowadzone procedury mają 
za zadanie ujednolicenie sposobu 
postępowania przez Państwową 
Straż Pożarną przy przyjmowaniu 
zgłoszeń i podejmowaniu ewen-
tualnych interwencji związanych 
z zagrożeniami powodowanymi 
przez osy, szerszenie, roje pszczół 
oraz ograniczenie działań w bardzo 
licznych przypadkach bezzasadnych 
zgłoszeń - odpowiada. - Naszym 
obowiązkiem jest usunąć gniazda 
znajdujące się w pobliżu miejsc 

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów dołączamy 
również swoje: wielu jeszcze lat w dobrym zdrowiu, 

pełnych uśmiechów i radosnych dni!

Gniazdo os lub szerszeni? 
Gdzie dzwonić?

Pan Jan Krawczyk, mieszkaniec Ligoty Czamborowej,  4 sierpnia br. ob-
chodził 90-lecie urodzin. Wprawdzie jubileusz wypadał ma na początku 
tego roku, jednak teraz powrócił z zagranicy i dopiero teraz można było 
osobiście złożyć mu życzenia, co uczyniła wójt Izbicka Brygida Pytel i 
starosta Józef Swaczyna.

Do grona szacownych Jubilatów w naszym powiecie dołączyły kolejne 
osoby. 

Pani Anna Slany, mieszkanka Strzelec Opolskich, 27 lipca br. świętowała 
90. rocznicę urodzin. Z tej okazji Jubilatkę odwiedził starosta Józef Swa-
czyna, który przekazał najlepsze życzenia i słodki upominek.


