
Największe burze i ulewy w powiecie strzeleckim wystąpiły w nocy z 
niedzieli 21 sierpnia na poniedziałek  22 sierpnia. Jednak pierwsze 

zgłoszenia np. w OSP Zalesie Śląskie zanotowało wcześniej, 20 sierpnia 
tuż przed godz. 23  – w Lichyni. Wtedy zbliżał się front atmosferyczny 
do naszego powiatu. Łącznie w czasie weekendu odnotowano blisko 70 
interwencji straży (stan na popołudnie w poniedziałek, 22 sierpnia), we 
wszystkich akcjach brały udział jednostki OSP, które m.in. broniły posesje 
przed zalaniem dostarczając worki z piaskiem.

Trudna sytuacja była na wielu zalanych drogach, ale najgorsza – w gminie Leśnica: w samym 
mieście,  w Czarnocinie i Porębie.  

Droga powiatowa w Porębie ponownie, jak to już nieraz bywało podczas nawalnych dresz-
czów, zamieniła się w rwący strumień. Woda płynęła z ogromną siłą, naniosła glinę, kamienie 
i piach. O ile z nawierzchni można zanieczyszczenia usunąć dość szybko, a robili to strażacy, to 
sprawa na tym się nie kończy.

Problem jest znacznie poważniejszy. Podmyte zostały fragmenty konstrukcji jezdni.  Przepusty 
w przydrożnych rowach są uszkodzone: wyrwane lub uszkodzone korytka ściekowe, wyrwane 
płyty ażurowe stanowiące wzmocnienie rowów – wyrwane. Same rowy są mocno zamulone.

We wtorek, 23 września br., z samego rana odbyło się tam wstępne oszacowanie zniszczeń, 
w którym uczestniczył wicestarosta Waldemar Gaida, Janusz Żyłka członek Zarządu Powiatu i 
pracownicy Wydziału Dróg strzeleckiego starostwa. 

- Po przeprowadzonej wizji lokalnej zwołany został zespół kryzysowy w 
naszym starostwie – mówi wicestarosta Waldemar Gaida. – Omówiliśmy 
na nim działania, jakie należy podjąć natychmiast i w dalszej kolejności 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Prace ruszą najszybciej, 
jak to będzie możliwe. To dla nas priorytet i obowiązek w stosunku do 
mieszkańców naszego powiatu. 

Ulewy i zniszczenia

Poręba

Potok Padół zalewa LeśnicęPoręba Izbicko, zalana stacja benzynowa

Poręba
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W dniu tego święta ustanowionego 25 kwiet�ia 1997 r. przez Sejm RP 
dziękujemy wszystkim Weteranom Weteranom 

za peł�e poświęcenia oddanie idei niepodległości i bohaterst�o 
oraz przekazujemy wykazy najwyższego uznania. 

Życzy�y Wam wszystkim jak najlepszego zdrowia, pogodnych dni 
i wdzięcznej pamięci kolejnych pokoleń o Waszych dokonaniach. 

Jeszcze przed wejściem w życie 
ustawy o podwyżkach dla persone-
lu placówek leczniczych, co miało 
nastąpić od 1 lipca br., zarówno 
dyrekcje placówek, jak i samorządy 
będące organami założycielskimi 
ostrzegały, jak fatalne skutki przy-
niesie ona dla szpitalnych fi nansów.  
Wypowiedziało się w tej sprawie 
wiele konwentów powiatów po-
szczególnych województw, a także 
Związek Powiatów Polskich. Przede 
wszystkim zwracano uwagę na fakt, 
że aneksy podpisywane z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia  nie 
gwarantują zapewnienia środków 
na te podwyżki, wycena świadczeń 
medycznych jest nieprzejrzysta i 
nieadekwatna do faktycznych kosz-
tów. Natomiast samorządy, wobec 
zmian wprowadzonych Polskim 
Ładem odczuwają zdecydowany 
spadek wpływów z dochodów w 
swoich budżetach. Wobec tego, 
w dodatku przy bardzo wysokiej 
infl acji i ogromnym wzroście kosz-
tów energii i ogrzewania, nie są w 
stanie pomóc szpitalom z własnego 
budżetu. Podobne stanowisko 28 
lipca br. przyjął również Konwent 
Powiatów Województwa Opolskie-
go, wskazując przy tym, że organem 
odpowiedzialnym w naszym kraju 
za ochronę zdrowia jest Rada Mini-
strów. Te opinie nie zostały wzięte 
pod uwagę.

Co dzieje się teraz? 
Wiele szpitali nie jest w stanie 

sprostać obligatoryjnej podwyżce 
i nie wprowadziło jej od 1 lipca 
br., a Związek Powiatów Polskich 
na bieżąco zbiera od szpitali dane 
dotyczące sytuacji fi nansowej i w 

Nie u nas. 
W większości innych – też nie

Podwyżki w szpitalach? 

O kondycji szpitali powiato-
wych pisaliśmy już niejeden 

raz. Powiedzenie, że jest nie 
najlepsza to łagodne określe-
nie. W dodatku jest tak od lat. 
W ostatnim czasie problem 
narastał. 

oparciu o nie tworzy ich listę. Sytu-
acja zmienia się z dnia na dzień, a li-
sta z 19 sierpnia liczy 134 podmioty. 
Wśród nich jest również oczywiście 
Szpital Powiatowy im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich. Dlaczego w tym kontekście 
pojawia się słowo „oczywiście”? Bo 
i o tym informowaliśmy, w ślad za 
informacjami przekazanymi przez 
starostę Józefa Swaczynę, który nie 
jeden raz mówił, że może dojść do 
takiej sytuacji. Dyskutowano o tym 
podczas kolejnych posiedzeń Ze-
społu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki 
Społecznej Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, kiedy 
sygnalizowano, że wiele szpitali 
podpisuje aneksy pod presją.

Przypominał też, że NFZ w 
aneksach do kontraktów kierował 
się niejasnym algorytmem przy 
wycenie świadczeń, a korekta z po-
czątku sierpnia, zwiększająca środki 
dla wszystkich szpitali do 350 mln 
zł niewiele zmieniła, bo to tylko do-
raźna pomoc, a nie zmiana systemu 
wyceny świadczeń, w którym środki 
na leczenie powinny być wyraźnie 
oddzielone od tych przewidzianych 
na płace. 

Podczas wideokonferencji 
członków Zarządu Związku Po-
wiatów Polskich 18 sierpnia br. 
mówiono o tym tak:  Narodowy 

Fundusz Zdrowia nie chce ujawnić 
algorytmów, którymi kierowano 
się przy tworzeniu rekomendacji. 
Związek Powiatów Polskich będzie 
nadal wnioskował o udostępnienie 
tych informacji w trybie dostępu 
do informacji publicznej. Temat 
kondycji fi nansowej szpitali pojawi 
się również na konferencji w War-
szawie 23 sierpnia br.

Przypomnijmy jeszcze, że usta-
wa o podwyżkach dla personelu 
medycznego od 1 lipca nie obej-
muje pielęgniarek zatrudnionych 
w DPS-ach, a zrównania płac od 
dawna domagają się i związki zawo-
dowe, i dyrektorzy tych placówek, i 
samorządy. Znaczne zróżnicowanie 
wynagrodzeń, choć pielęgniarki 
wykonują te same prace, powodu-
je, że szybko rezygnują z zatrudnie-
nia w domach pomocy społecznej, 
gdzie wynagrodzenia są obecnie 
regulowane przez rozporządzenie 
wykonawcze do ustawy o pracow-
nikach samorządowych. Zapowia-
dana jest przez rząd nowelizacja 
ustawy o pomocy społecznej oraz 
ustawy o działalności leczniczej, w 
myśl których domy pomocy spo-
łecznej będą mogły stać się pod-
miotami leczniczymi z kontraktami 
na NFZ, tak jak jest to w szpitalach.  
Ale… na razie na zapowiedziach się 
kończy.

11 sierpnia był wyjątkowym dniem: aż cztery kolejne inwestycje zostały 
zakończone odbiorami. Wszystkie zostały zrealizowane w ramach  zadania pn. 
„Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 
2022 – Etap 2”, a ich wykonawcą była Firma LARIX z Lublińca.

Te inwestycje zostały podzielone na dwa zadania. Pierwsze obejmowało 
odnowę nawierzchni bitumicznych, a drugie - przebudowę nawierzchni drogi 
powiatowej.

Zadanie nr 1 „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Po-
wiatu Strzeleckiego” kosztowało 926.393,13 zł brutt o plus roboty dodatkowe 
130.052,21 zł brutt o (koszt w wysokości 130.000,00 zł sfi nansowała Gmina 
Ujazd)

Kolejne prace na 
drogach powiatowych 

zakończone

Zadania nr 2 „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809 O 
Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Otmice – Siedlec”

Całość prac kosztowała 197.266,91 zł brutt o (w tym 98.633,46 zł po-
kryła Gmina Izbicko; resztę – Powiat Strzelecki).

1 września obchodzimy 

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

Rada Powiat� St�zeleckiego 
Zarząd Powiat�  St�zeleckiego

Zapraszamy w Dniu Weterana na uroczystości:
11.00 Msza św. w kościele parafi alnym pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

12.00 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem ku czci Ofi ar Wojen i Przemocy.

Wyrazy głębokiego współczucia 

Pani Jolancie Drochomireckiej
Skarbnik Powiatu Strzeleckiego

po śmierci Siostry

składają
Rada Powiatu Strzeleckiego, 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

i pracownicy Starostwa Powiatowego

droga powiatowa 1805 O, odcinek Poręba – Dolna 

droga powiatowa 1457 O w m. Niezdrowice ul. Wiejska

droga powiatowa 1434 O odc. Łąki Kozielskie – Raszowa

Starosta Józef Swaczyna na zaproszenie Związku Powiatów Polskich, 
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych 
oraz Urzędu Miasta St. Warszawa uczestniczył w Warszawie 

w konferencji na temat sytuacji fi nansowej szpitali.
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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/

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
  -  1 rok doświadczenia zawodowego
MONTER KABIN SANITARNYCH TEREN CAŁEGO KRAJU -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  znajomość rys. technicznego, - prawo jazdy kat. B
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KOLONOWSKIE -  wykształcenie 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
GŁÓWNY KSIĘGOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wymagania zgodnie z ustawą o finansach publicznych
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
MAGAZYNIER RASZOWA/ -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, 
 KĘDZIERZYN - KOŹLE -  prawo jazdy kat. B
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B,
FIZJOTERAPEUTA KOLONOWSKIE -  wykształcenie kierunkowe wyższe magisterskie
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE 
– DO PRZYUCZENIA 
PRACOWNIK MAGAZYNU ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
– ROZDZIELCZY PRODUKCJI
INFORMATYK ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie branżowe
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE  
- PRZYUCZENIA 
PRACOWNIK DS. UTRZYMANIA ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne
CIĄGŁOŚCI PRODUKCJI
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 PROD. ŚWIEŻYCH LEŚNICA
DORADCA KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE 
SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA HANDLOWIEC STRZELCE OPOLSKIE
ŚLUSARZ SPAWACZ IZBICKO -  umiejętność spawania
POMOCNIK ŚLUSARZA IZBICKO
ŚLUSARZ – MECHANIK  ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
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 ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie zawodowe
MECHANIK MASZYN RASZOWA/ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
DO OBRÓBKI METALU KĘDZIERZYN - KOŹLE
PRACOWNIK SOCJALNY PYSKOWICE -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  1 rok doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK OBRÓBKI DREWNA KOLONOWSKIE
OPERATOR MASZYN  ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie  średnie techniczne,
  -  doświadczenie zawodowe min. 1 rok
KIEROWCA C+E TRASY MIĘDZYNARODOWY -  prawo jazdy kat. C+E,
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,

Są pieniądze na własną 
działalność gospodarczą!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, 

iż ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych ubiegających się                         
o przyznanie jednorazowej dotacji  

na podjęcie działalności gospodarczej w terminie 

od 29 sierpnia 2022 r. do 06 września 2022 r. 

Maksymalna kwota dofinansowania to 32 000 zł.
         

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 77 4621818

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 2022 r. poz. 176), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

że dnia 16 sierpnia 2022 r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Zawadz-
kiego, decyzję administracyjną Nr 6/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105683 O ul. Zielonej w 
Kielczy, na działkach nr:

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

przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale,

działki w liniach 
rozgraniczających

Nr działki 
po podziale, działki 

poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 450 3 Kielcza 450/1 450/2
2. 470 3 Kielcza 470/1 470/2
3. 482 3 Kielcza 482/1 482/2
4. 484 3 Kielcza 484/1 484/2
5. 472/1 3 Kielcza 472/6 472/7
6. 474/2 3 Kielcza 474/5 474/6
7. 474/3 3 Kielcza 474/7 474/8
8. 474/4 3 Kielcza 474/9 474/10
9. 485 3 Kielcza 485/1 485/2

10. 475 3 Kielcza 475/1 475/2
11. 448 3 Kielcza 448/1 448/2
12. 471 3 Kielcza - -
13. 481 3 Kielcza - -

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

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale

1. 2103/1 3 Kielcza -

- nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Zawadzkie:
Lp. Nr działki przed 

podziałem
Arkusz 
mapy

Obręb ewid. Nr działki po podziale

1. 450 3 Kielcza 450/1
2. 470 3 Kielcza 470/1
3. 482 3 Kielcza 482/1
4. 484 3 Kielcza 484/1
5. 472/1 3 Kielcza 472/6
6. 474/2 3 Kielcza 474/5
7. 474/3 3 Kielcza 474/7
8. 474/4 3 Kielcza 474/9
9. 485 3 Kielcza 485/1

10. 475 3 Kielcza 475/1
11. 448 3 Kielcza 448/1

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 17 sierpnia 2022 r. do 14 września 2022 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

 Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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Już dziś to robimy, bo choć do ostatniej wrześniowej niedzieli 
zostało jeszcze trochę czasu, to już dziś zaznaczcie sobie ją w 

kalendarzu. To będzie wspaniała niedziela. Po dwóch latach prze-
rwy znowu się spotkamy! Zapewniamy: atrakcji nie zabraknie dla 
wszystkich. Małych, średnich i dużych! 

Tradycyjnie najpierw weźmiemy udział w korowodzie, który wy-
ruszy spod siedziby strzeleckiego starostwa do Parku im. Renardów. 
A potem zacznie się wspólna zabawa.

Zabawy, warsztaty, animacje – to dla dzieci i młodzieży, w spe-
cjalnie dla nich ustawionym dużym namiocie. Ale to nie wszystko: 
będzie też Teatr Katarynka ze swoim spektaklem. 

W części „kulinarnej” swoje umiejętności zaprezentuje fi nalista 
programu MasterChef Mateusz Krojenka. A uczestnicy imprezy 
podczas degustacji ocenią smak przygotowanej przez niego potrawy. 

W tzw. międzyczasie można będzie się w parkowych alejkach 
zapoznać z najnowszą ofertą specjałów pochodzących od naszych 
lokalnych wystawców.

Obejrzymy również pokazy strażaków i policjantów, a także 
pokazy tańca towarzyskiego w wykonaiu grup doskonalących swoje 
umiejętności w Powiatowym Centrum Kultury.

Pobawić się będzie można także w wesołym miasteczku, a przede 
wszystkim uczestniczyć w koncertach naszych tegorocznych gwiazd. 

Oto one: SiostryWajs&Stonoga, zespół Karpowicz Family, Ka-
rolina Trela, Marcin Daniec. 

Gwiazdą Wieczoru będzie Cleo!
Jej występ poprzedzony zostanie wręczeniem nagród w kon-

kursie, a będą nimi wydane przez nasz samorząd książki „Powiat 
Strzelecki od Kuchni”. Na to właśnie świąteczne popołudnie prze-
widziana jest premiera tej publikacji. Ponieważ o przygotowanie 
części tej książki, na którą składać się będą receptury tradycyjnych 
potraw poprosiliśmy Koła Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu, 
na stoiskach można będzie spróbować ich specjałów, podobnie jak 
ciasta, którego nie może zabraknąć na żadnym śląskim świątecznym 
stole, czyli kołocza. Jak zwykle przygotowany zostanie przez Konsor-
cjum Kołocza Śląskiego.

Wieczór – też tradycyjnie – zakończy pokaz ogni sztucznych!

***
Święto Chleba będzie imprezą masową. W celu zapewnienia 

uczestnictwa  w niej wszystkim bez wyjątku, również osobom z 
niepełnosprawnościami ruchowymi, pod sceną wydzielona zostanie 
specjalna strefa. Żeby się do niej dostać, trzeba jednak wypełnić za-
mieszczony obok formularz zgłoszenia i dostarczyć go do Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

Czy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim tak/nie*
Czy osoba niepełnosprawna przyjdzie z opiekunem/asystentem tak/nie*

Oświadczam, iż posiadam / moje dziecko/ podopieczny posiada * aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Informacja prawna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy iż:
1.  Administratorem danych osobowych jest Starosta Strzelecki mający siedzibę w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatstrzelecki.pl, tel.: 77 440 17 82
2.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji miejsca/miejsc w strefi e dla osób niepełnosprawnych podczas imprezy 

masowej pn. „Powiatowe Święto Chleba 2022”. Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO..
3.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania imprezy, a po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującą Instrukcją 

Kancelaryjną.
4.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym mo-
mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6.  Podanie Pani/Pan danych osobowych jest dobrowolne. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka/ danych osobowych mojego pod-
opiecznego* w celu rezerwacji miejsca/miejsc w strefi e dla osób niepełnosprawnych podczas imprezy masowej pn. „Powiatowe 
Święto Chleba 2022”, które odbędzie się 25.09.2022 r. w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich”. Jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz z „Regulaminem imprezy masowej „Powiatowe Święto Chleba 2022” Strzelce Opolskie 
25 września 2022 roku” i akceptuje ich postanowienia.

Dane osobowe i teleadresowe osoby niepełnosprawnej chcącej przebywać w strefi e dla osób 
z niepełnosprawnością podczas imprezy masowej „Powiatowe Święto Chleba 2022”

………………………………
(czytelny podpis)

………………………………
(czytelny podpis)

Formularz zgłoszeniowy
do udziału w imprezie pn. „Powiatowe Święto Chleba 2022” 

w strefi e dla osób z niepełnosprawnością w dniu 25.09.2022 r.

Załącznik do REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ  Powiatowe Święto Chleba 2022 Zapraszamy 
na Powiatowe 
Święto Chleba!

Imię: Nazwisko: Data ur.:

Adres
do korespondencji:

Nr telefonu: Adres e-mail:

………………………………
(czytelny podpis)* niepotrzebne skreślić

Uwaga: Jeżeli osobą niepełnosprawną, która chce uczestniczyć w imprezie masowej w strefi e 
dla osób niepełnosprawnych jest dziecko do lat 16, podpisy składa rodzic lub opiekun prawny dziecka. 
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Podczas posiedzenia Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego w dniu 

22 sierpnia 2022 roku zostały wręczone 
akty nadania stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego dwóm 

22 sierpnia br. w siedzibie strzeleckiego starostwa odbyło się spotkanie 
wicestarosty Waldemara Gaidy z kadrą kierowniczą placówek oświatowych, dla 
których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym. Głównym jego tematem 
było omówienie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.   

Największe zmiany – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Tu, oprócz remontu szatni i dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, kończą się już prace związane z takimi przebudo-

wami i adaptacją dotychczasowych pomieszczeń, by powstało aż sześć nowych pomieszczeń: 2 klasy o normalnej powierzchni 
i cztery mniejsze, dla pracy w grupach, zwłaszcza specjalności zawodowych.

Nauczycielki mianowane

nauczycielkom: pani Joannie Długosz z 
Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu 
Pomocy Społecznej w Kadłubie oraz 
pani Małgorzacie Zielińskiej z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Leśnicy. 

Obydwie Panie złożyły uroczyste ślu-
bowanie. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
sukcesów w nowym roku szkolnym!

Spotkanie dyrektorów 
placówek oświatowych

Nowy rok szkolny już za chwilę
We wszystkich szkołach trwają właśnie do niego przygotowania. Wiadomo: wakacje to czas remontów, 

malowania, itp. Nie inaczej dzieje się w naszych placówkach.

- Duży nabór to duże wyzwanie – przyznaje dyrektor Halina 
Kajstura. – Aż 450 uczniów rozpocznie u nas naukę w klasach pierw-
szych. Nieco więcej niż wtedy, gdy o przyjęcie do szkoły ubiegali się 
równocześnie absolwenci z dwóch typów szkół, czyli po podstawówce 
i po gimnazjum. 

W Liceum Ogólno-
kształcącym z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich 
odświeżono dwie sale 
lekcyjne, pokój nauczy-
cielski i pomalowano 
cały korytarz do II piętra.

Podobne zabiegi przeprowadzono w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w 
Zawadzkiem: korytarz przy szatniach sali sportowej został pomalowany, wejście 
do szkoły odświeżone, a w holu na parterze wymieniono tablice rozdzielcze. 
Oczywiście wymiana tablic energetycznych musiała być wykonana przez firmę 
zewnętrzną, ale inne prace w tej szkole zostały wykonane własnymi siłami.

W Zespole Placówek Oświatowych 
w Leśnicy większość prac odświeżają-
cych wykonanych zostało we własnym 
zakresie, w tym malowanie. – Farba 
ostatnio bardzo podrożała – mówi dy-
rektor Ryszard Baszuk, o 30 zł w ciągu 
tygodnia i dziś kosztuje 168 zł, a to dla 
nas za dużo. Wzięliśmy się więc sami 
do roboty, tylko układanie wykładziny 
w dwóch pomieszczeniach zleciliśmy 
firmie zewnętrznej. Po skończonym 
malowaniu okazało się, że poszło nam 
nad wyraz szybko, w dodatku jeszcze 
farby trochę zostało: jesteśmy szybcy i 
oszczędni! – śmieje się (o tym, dlaczego 
oszczędność w ZPO jest taka ważna 
piszemy w innym miejscu). 

Także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich zaszły 
zmiany: stare boazerie zostały zerwane, a sekretariat pomalowany. W gabinetach, 
w których odbywają się terapie małych dzieci załonoo maskownice na kaloryfery.

- W zeszłym roku tona ekogroszku 
wynosiła 500 zł za tonę. Dziś wzrosła 
sześciokrotnie. I teraz, przy obecnych 
cenach opału, problem jest z brakiem 
środków – mówi Ryszard Baszuk dyrek-
tor ZPO w Leśnicy. – Potrzebujemy 65 
ton węgla kamiennego dobrej jakości 
i 180 t ekogroszku. Cena obydwu sko-
czyła ostatnio do 3 tysięcy zł za tonę. 
Ostatnio udało się nam kupić tonę 
ekogroszku, z dobrego składu opału i 
z dobrej kopalni, ale to wystarczy do 
ogrzania tysiąca litrów wody. Są jeszcze 
wakacje, ale w ciągu roku szkolnego, 
kiedy zacznie działać SOSW, internat i 

Czeka nas bardzo trudna zima
zwiększy się liczba wychowanek MOW 
z kilku osób do ponad dwudziestu, cie-
płej wody potrzebujemy cztery tysiące 
litrów.  Kuchnia na szczęście ma osobny 
100-litrowy bojler.

- Zazwyczaj przetargi na opał ogła-
szaliśmy dwa razy w roku szkolnym: 
pierwszy na przełomie sierpnia i wrześ-
nia, drugi – w styczniu. Pamiętam, że 
kiedyś już doszło do podobnej sytuacji, 
kiedy podskoczyły ceny węgla i eko-
groszku. Firmy nie chciały przystąpić do 
przetargów, bo zawsze żądaliśmy ceny 
gwarantowanej, czyli niezmiennej w 
trakcie umowy: przecież nie możemy 

sobie pozwolić na to, że pierwsza dosta-
wa odbędzie się w cenie przetargowej, 
a następne już będą wyższe. Wówczas 
udało się kupić opał z wolnej ręki. I 
choć można dostrzec pewną analogię, 
między tym, co zdarzyło się wtedy, a 
tym, co dzieje się dziś, to jednak trze-
ba przyznać, że dziś jest gorzej. Teraz 
ceny szybują, a w składach opału i 
tak nie ma. W jednym usłyszałem, że 
nawet zapisanym na liście odbiorcom 
ogranicza się wielkość dostawy, np. z 
pięciu ton do trzech. Ale co teraz nas 
czeka – nie wiem. Ekogroszek i tak będę 
musiał kupić. Na razie tylko my mamy 

taki problem z kosztami ogrzewania, 
ale nie sądzę, że ominął i te placówki 
oświatowe, które ogrzewane są z sieci 
miejskich. Trudno bowiem przypusz-
czać, że firmy ciepłownicze wzrost 
kosztów wezmą na siebie. 

- Subwencja oświatowa na razie 
nie wzrosła w tej części, którą można 

przeznaczyć na koszty ogrzewania. Są 
zapowiedzi, że wzrośnie – mówi dyrek-
tor R. Baszuk – ale być może dopiero w 
przyszłym roku. Jeśli teraz nie dostanie-
my większych środków na ogrzewanie, 
będziemy musieli pomyśleć o innym 
rozwiązaniu, np. przeniesieniu biur i 
części szkoły do internatu.
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Zastraszono mnie telefonicznie 
i namówiono do zakupienia 

preparatów, którymi nie byłem zain-
teresowany. Rzekomo dwa lata temu 
zamawiałem podobne preparaty i 
zgodziłem się na kontynuację. Jeżeli 
odmówię, obciążą mnie fakturą na 
kwotę 500 zł. Zgodziłem się i otrzy-
małem produkty za kwotę 200 zł, 
niewiele warte. Czy faktycznie muszę 
je zatrzymać?

Nie ma Pan obowiązku skorzystania 
z tej oferty. Firmy często wprowadzają 
w błąd strasząc wyższymi kosztami, 
w razie nieskorzystania z oferty. Od 
takiej umowy zawartej na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorstwa można 
odstąpić do 14 dni. Wystarczy w tym 
terminie wysłać odstąpienie od umo-
wy, a następnie w kolejnych 14 dniach 
zwrócić towar. Umowa uznawana jest 
wówczas za niezwartą i sprzedawca 
powinien zwrócić wpłaconą kwotę. 
W razie problemów można skorzystać 
z pomocy Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów. 

Zawarłam niekorzystną umowę 
poza lokalem przedsiębiorstwa, nie 
odstąpiłam do niej w ciągu 14 dni, a 
jestem przekonana, iż przepłaciłam 
znacznie towary, którymi nie byłam 
zainteresowana. Słyszałam, że weszły 
w życie jakieś nowe przepisy dotyczące 
wyzysku i można się na nie powołać.

Faktycznie 30 czerwca 2022 r. 
weszła w życie nowelizacja kodeksu 
cywilnego obejmująca zmianę m. in. 
w zakresie instytucji wyzysku uregulo-
wanej w art. 388 Kodeksu cywilnego. 
Jej celem jest zwiększenie ochrony 
przed wyzyskiem. Do tej pory w przy-
padku gdy nie zdążyliśmy odstąpić od 
niekorzystnej umowy do 14 dni mogli-
śmy powoływać się między innymi na 

Pod takim tytułem w dru-
giej połowie roku szkolnego 

2021/2022 zrealizowano pilotażową 
edycję nowego wojewódzkiego pro-
gramu edukacyjnego, skierowanego do 
dzieci przedszkolnych w wieku 6 lat, tj. 
uczęszczającym do „zerówki”. Program 
został opracowany przez pracowników 
Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty 
Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sa-
nitarno – Epidemiologicznej w Opolu, 
natomiast sfinansowany w całości przez 
Opolskiego Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego.

Głównym celem programu jest 
kształtowanie wśród dzieci przedszkol-
nych prozdrowotnych, prawidłowych 
nawyków higienicznych, promowanie 
zasad aktywnego stylu życia i właściwej 
diety oraz doskonalenie umiejętności 
niezbędnych do nauki czytania i pisania 
poprzez stymulację ręki i koordynację 
wzrokowo - słuchową. 

Psychologowie i pedagodzy zgod-
nie podkreślają znaczenie pierwszych 
lat funkcjonowania dziecka dla jego 
całożyciowego rozwoju. Okres przed-
szkolny to pierwszy etap kształcenia 
i intensywny rozwój psychofizyczny 
dziecka, a także kształtowanie postaw 
prozdrowotnych i nabywanie umie-
jętności funkcjonowania w grupie i 
społeczeństwie. Nie zawsze kilkuletnie 
dziecko wynosi z domu poprawne 
doświadczenia dotyczące odżywiania, 
higieny osobistej czy świadomości 
własnego zdrowia. W większej grupie 
rówieśników dzieci bawiąc się, rozma-
wiając, czy rozwiązując zagadki, pod 
okiem nauczycieli wyrabiają lub utrwa-
lają podstawowe nawyki higieniczne. 
Ponadto, dzieci dobrym zachowaniem 
chcą zwrócić na siebie uwagę nauczy-
cielom i to właśnie jest dobry moment 
na podjęcie działań w ramach edukacji 
zdrowotnej, będącej niezbędnym ele-
mentem promocji zdrowia. To czas na 
uświadamianie, jak ważne jest częste 
mycie rąk, zębów i ogólne dbanie o 
zdrowy tryb życia, a przede wszystkim 
zrozumienie, czemu to służy.     

W ramach realizowanego pro-
gramu dzieci uczestniczą w zajęciach 
edukacyjnych, zdobywając wiedzę 
na temat zapobiegania chorobom 
zakaźnym i zdrowego stylu życia. 

W posiedzeniu Senackiej Ko-
misja Nadzwyczajna ds. Kli-

matu, zwołanej w sprawie katastrofy 
ekologicznej na Odrze na 18 sierpnia, 
uczestniczyli też przedstawiciel Polskie-
go Związku Wędkarskiego oraz samo-
rządowcy, m.in. Janusz Żyłka członek 
Zarządu Powiatu.

- Przyjęliśmy zaproszenie, bo pod-
czas tych obrad mowa była nie tylko o 
tym, co zrobiły, a czego nie zrobiły wła-

nieuczciwe praktyki rynkowe, jednak 
było to trudne. 

Nowelizacja jest pochodną koniecz-
ności zmian poprzez zapewnienie słab-
szej stronie umowy większego zakresu 
ochrony wskutek wyzysku. Ochrona ta 
ma zostać zwiększona poprzez rozsze-
rzenie katalogu przesłanek wyzysku 
oraz przyznanie stronie pokrzywdzonej 
prawa wyboru, tj. żądania zmniejszenia 
swego świadczenia lub zwiększenia 
należnego jej świadczenia bądź unie-
ważnienia umowy.

Regulacja art. 388 KC kształtuje 
uprawnienia strony umowy, która 
padła ofiarą wyzysku. Poprzednie 
brzmienie przepisu mówiło, że osoba, 
która poprzez swoje niedoświadcze-
nie, niedołęstwo lub przymusowe 
położenie zawarła umowę, w której 
jej świadczenie rażąco przewyższało 
świadczenie drugiej strony, mogła 
żądać zmniejszenia swojego świad-
czenia lub zwiększenia należnego jej 
świadczenia, a w wypadku gdy jedno i 
drugie byłoby nadmiernie utrudnione, 
mogła żądać unieważnienia umowy.

Na skutek nowelizacji, rozszerzony 
został katalog przesłanek wyzysku po-
przez dodanie „braku dostatecznego 
rozeznania co do przedmiotowej umo-
wy”, przez co rozumieć należy sytuację, 
w której osoba nie ma wystarczającej 
wiedzy, by rozważyć sensowność i 
skutki zawarcia konkretnej umowy. 
Niemniej, należy podkreślić, że nie 
każdy brak rozeznania będzie skutkował 
uznaniem, że doszło do wyzysku. Powo-
łanie się bowiem na taką okoliczność, 
nie powoduje automatycznie jego 
uwzględnienia. 

Dużą zmianą jest wprowadzenie 
uprawnienia pozwalającego stronie 
wyzyskiwanej na swobodny wybór 

roszczenia pomiędzy zmniejszeniem 
swojego świadczenia lub zwiększeniem 
świadczenia jej należnego a żądaniem 
unieważnienia umowy. Ustawodawca 
zrównał zatem uprawnienie do żądania 
wyrównania świadczenia z żądaniem 
unieważnienia umowy. W poprzednim 
stanie prawnym w większości przypad-
ków dochodziło do wyrównywania 
świadczeń, rzadziej do unieważnień 
umów, zatem w większości przypad-
ków, w sytuacji wyzysku, umowy po-
zostawały ważne. Warto wspomnieć, 
że unieważnienie umowy skutkuje 
obowiązkiem zwrotu tego, co strony 
sobie świadczyły.

Nowelizacja wprowadziła również 
doprecyzowanie określenia „rażącego 
stopnia przewyższenia”, wprowadzając 
domniemanie, zgodnie z którym jeżeli 
wartość świadczenia jednej ze stron w 
chwili zawarcia umowy przewyższa co 
najmniej dwukrotnie wartość świad-
czenia wzajemnego, domniemywa się, 
że przewyższa je w stopniu rażącym.

Dodatkowo wydłużony został ter-
min na zgłoszenie naruszenia i do-
chodzenie roszczeń z tytułu wyzysku, 
z dwóch do trzech lat, przy czym dla 
konsumentów przewidziano okres 6 lat 
od momentu zawarcia umowy.

Jak wskazano w uzasadnieniu do 
projektu ustawy, nowelizacja ma przy-
czynić się do objęcia sankcjami takich 
działań, które do tej pory nie mogły być 
zakwalifikowane jako wyzysk. Wśród 
nich wskazać należy na proceder na-
kłaniania osób starszych do nabywania 
rzeczy ruchomych codziennego użytku 
po zawyżonych cenach.

Małgorzata 
Płaszczyk – Waligórska 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

dze państwowe, by zapobiec temu co 
się stało na drugiej co do wielkości rzeki 
w Polsce, ale i o pracy przedsiębiorstwa 
Wody Polskie. Nawiasem mówiąc, nikt 
z strony rządowej nie wziął udziału w 
tym posiedzeniu, bo  PiS się obraził na 
wpis na Twitterze jednego z senatorów. 
To zupełnie niezrozumiała, a może w 
obecnej sytuacji politycznej zrozumiała 
rzecz, kiedy jedna strona może obrażać, 
ale już nie druga. 

Komisja Senacka w przyjętej w 
uchwale zdecydowała, że skieruje 
do prokuratury zawiadomienie o 
możliwości popełnienia przestępstwa 
zaniechania urzędniczego ws katastrofy 
ekologicznej w Odrze i zwróci się do 
NIK o przeprowadzenie kontroli we 
wszystkich instytucjach, które kom-
petencyjnie powinny odpowiadać za 
zaistniałą sytuację. Skierowała również 
do rządu  wniosek o ustanowienie kra-
jowego planu rewitalizacji Odry oraz o 
jego finansowanie oraz o ustanowienie 
rekompensat dla przedsiębiorców, ży-

jących z działalności związanej z rzeką.
- Co do funkcjonowania Wód Pol-

skich – mówi J. Żyłka – wnioskowano o 
przywrócenie stanu sprzed powołania 
tej instytucji, czyli powierzenia nadzoru 
nad wodami marszałkom województw. 
Dlaczego? Przypomnijmy tylko kilka 
faktów: na odpowiedzi na nasze pisma 
czekamy zbyt długo, choćby w sprawie 
kanału hutniczego w Zawadzkiem. 
Niejednokrotnie występowaliśmy, jako 
Powiat Strzelecki, ze skargami na opie-
szałość i niewydawanie decyzji w ter-
minie, choć w sprawie zaopiniowania 
inwestycji drogowych, co prowadzi do 
opóźniania dokumentacji i ogłaszania 
przetargów. Ta instytucja zachowuje się 
tak, jakby jej nie obowiązywały żadne 
terminy w Kodeksie postępowania 
administracyjnego. Albo sesje Rady 
Powiatu. Wody Polskie materiał prze-
kazują, ale nikt z ich przedstawicieli nie 
pojawia się na obradach od kilku lat, a 
w związku z tym – nikt nie odpowie na 
nasze pytania. 

O Odrze i Wodach Polskich Zarazkom się nie damy, 
bo o siebie dbamy

Nowy program edukacyjny Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zaproponowana edukacja w formie 
wierszyków i rymowanek w przyjemny 
i twórczy sposób zachęca do dbania 
o zdrowie własne i innych.  Ponadto, 
estetyczne i ciekawe ilustracje za-
mieszczone w książeczce edukacyjnej 
przeznaczonej dla każdego dziecka 
objętego edukacją, a wykonane przez 
uczennicę szkoły plastycznej kształtują 
i rozwijają wyobraźnię plastyczną  
i uczą spostrzegawczości. Ponadto 
w programie zaplanowano różne 
ćwiczenia z zakresu grafomotoryki, 
w trakcie, których dzieci mają okazję 
do praktycznych ćwiczeń graficznych 
doskonalących naukę pisania i czytania.

W ramach realizowanego progra-
mu zaplanowano przeprowadzenie, 
co najmniej 4-5 zajęć edukacyjnych o 
następującej tematyce:
• wirusy i bakterie chorobotwórcze
• szczepienia ochronne
• higiena osobista, ze szczególnym 

uwzględnieniem technik prawid-
łowego mycia rąk

• odżywcze i wartościowe produkty 
żywieniowe

• aktywność fizyczna o każdej porze 
roku

• grafomotoryka
• nauka pisania i czytania.

W powiecie strzeleckim program 
realizowany był w okresie kwiecień-
-czerwiec 2022r. W pilotażowej edycji 
programu udział wzięło 6 placówek 
przedszkolnych, w tym 5 przedszkoli 
ze Strzelec Opolskich ( PP Nr 4, PP Nr 
5, PP Nr 8, PP Nr 9 oraz PP Nr 10) oraz 
oddział zamiejscowy w Szymiszowie, 
który podlega Przedszkolu Publicznemu 
Nr 8 w Strzelcach Op. Działaniami edu-
kacyjnymi objęto 175 dzieci w wieku 
6 lat. Każde przedszkole otrzymało 
plakat oraz książeczki edukacyjne dla 
wszystkich dzieci uczestniczących w 
programie.  

W roku szkolnym 2022/2023 wo-
jewódzki program edukacyjny pt. 
„Zarazkom się nie dbamy, bo o siebie 
dbamy” zostanie wdrożony w kolejnych 
placówkach przedszkolnych powiatu 
strzeleckiego. 

Patrycja Płoszaj
 Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna 

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.

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

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

21. „Gemini”
22. „Śląska”
23. „Słoneczna”
24. „Dr. Max”
25. „DOZ Apteka”
26. „LIBRA”
27. „Multifarm”
28. „Pro-Pharma”
29. „Gemini”
30. „Śląska”

Mieszkańcy pytają,
rzecznik konsumentów odpowiada

Decyzją Walnego Zgromadzenia 
Związku Powiatowo – Gminnego 

„JEDŹ Z NAMI” zostają podniesione 
ceny biletów autobusowych średnio o 
ok. 20 proc. Nowe stawki cen biletów 
jednorazowych i miesięcznych będą 
obowiązywać za przejazdy od 1 wrześ-
nia 2022 roku. 

Ceny biletów PKS wyższe
Jednocześnie na terenie działania 
Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ 
Z NAMI” zostaje wprowadzona ulga 
handlowa w wysokości 50 proc. ceny 
biletu jednorazowego dla osób powyżej 
65 roku życia na przejazdy pomiędzy 
przystankami w ramach jednej miej-
scowości. Dokumentem uprawniają-

cym do ulgi będzie KARTA SENIORA 
65+ wraz z dokumentem tożsamości. 
Karty wydawane będą w kasie na 
dworcu autobusowym w Strzelcach 
Opolskich oraz dworcu autobusowym 
w Krapkowicach na podstawie wniosku 
wypełnionego przez pasażera.
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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

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 (9)

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 

57. Urząd Ochrony 
Konkurencji 
i Konsumentów

Ochrona 
praw konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców 

Warszawy 1
00-950 

Warszawa

Infolinia 
konsumencka
(prowadzona 

przez Federację 
Konsumentów)

801 440 220
22 290 89 16

Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 

operatora

Poniedziałek  
– Piątek

8.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/

porady@dlakonsumen-
tow.pl

Prawo 
konsumenckie

PRAWA PACJENTA
58. Narodowy 

Fundusz Zdrowia - 
Oddział w Opolu

Ochrona 
praw pacjenta

ul. Ozimska 72A 
45-310 Opole

tel. 77 40 20 100
fax. 77 40 20 101 

Poniedziałek 
 8.00 – 18.00

Wtorek  
– Piątek 

 8.00 – 16.00

http://www.nfz-opole.pl/

sekretariat@nfz-opole.pl

Każda osoba 
objęta ubez-
pieczeniem lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

59. Rzecznik Praw 
Pacjenta

Ochrona 
praw pacjenta

Biuro RPP
ul. Młynarska 46 

01-171 
Warszawa

800 190 590
Bezpł. infolinia

Zapisy na poradę 
osobistą:

rezerwacja
@rpp. gov.pl lub  
(22) 532 82 43

Poniedziałek – 
Piątek:  

 8.00-20.00

https://www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może 
korzystać każdy 
kto ma poczucie 
łamania praw 
pacjenta

60. Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia - Centrala

Uprawnienia 
ubezpieczenia 
zdrowotnego: prawa 
pacjenta, leczenie w 
kraju i poza granicami, 
kolejki do świadczeń

Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia

Grójecka 186
02-390 

Warszawa

Infolinia Cen-
tralna

800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)

(*) połączenia 
bezpłatne
(**) koszt 

zgodnie z taryfą 
operatora

Także każdy 
oddział NFZ 

posiada własną 
infolinię

Poniedziałek  
– Piątek:  

 8.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba 
objęta ubez-
pieczeniem lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

61. Rzecznik 
Praw Osób 
Niepełnospraw-
nych

Ochrona 
praw osób 
niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A, 

00- 503 
Warszawa

Telefon
(22) 461 60 00
KORESPOND.
Nowogrodzka 

1/3/5 
00-513 

Warszawa

801 801 015
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 

operatora

Poniedziałek  
– Piątek:  

8.00-17.00

http://www.niepelno-
sprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.
gov.pl

Z porad mogą 
korzystać osoby 
niepełnospraw-
ne, ich rodziny 
oraz organizacje 
działające na 
rzecz osób nie-
pełnosprawnych

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
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Ad multos annos

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów 
dołączamy również swoje: 

wielu jeszcze lat w dobrym zdrowiu, pełnych uśmiechów 
i radosnych dni!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że do grona jubilatów w 
naszym powiecie dołączył ostatnio Pan Franciszek Mróz, miesz-

kaniec Rozmierki.

Swoje 90. urodziny obchodził 18 sierpnia br. Jubilata z najlepszymi 
życzeniami i słodkim upominkiem odwiedzili Wicestarosta Strzelecki 
Waldemar Gaida, Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie Magdalena Żelazna 
oraz przedstawiciele sołectwa Rozmierka.

Krzyżówka z książką
POZIOMO:
1.  … na bank
4.  ten, który bogacił się na Ziemiach Od-

zyskanych
9.  dziedzina zajmująca się zjawiskami nie 

z tej ziemi
10.  bohema
12.  dawna pieszczota
15.  zakonnik z zakonu założonego przez św. 

Brunona z Kolonii
16.  faraon rewolucjonista, którego żoną 

była Nefretete
17.  dawny sztuczny ciek wodny, napędza-

jący koła młynów lub tartaków
18.  odbicie piłki serwisowej w tenisie
20.  dosłowne przytoczenie cudzych słów
23.  obszar Strefy Gazy i Zachodniego Brze-

gu Jordanu – państwo uznawane przez 
ONZ, ale nie przez wszystkie kraje

24.  tam książki zyskują oprawę
25.  starożytne naczynko z alabastru, gliny 

lub szkła, przeznaczone na pachnidła
26.  fryzura popularna w latach 70. XX wie-

ku, z drobnych loczków 

Z książką, czyli nagrodą. W nagrodę za poprawne rozwiązanie całej krzyżówki dosta-
niecie Państwo naszą publikację, czyli „Powiat Strzelecki od kuchni”. W dodatku 

nagrody mamy dla trzech osób, jeśli oczywiście uśmiechnie do Was szczęście w losowaniu. 
Nagrody zostaną wręczone podczas Święta Chleba, w niedzielę 25 września. I co ważne – 
trzeba je odebrać osobiście!

Rozwiązaną krzyżówkę i kupon należy przesłać na adres: 

Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2; 

47-100 Strzelce Opolskie z dopiskiem „krzyżówka”
lub wrzucić do urny ustawionej w holu starostwa

PIONOWO:
2.  dzieła sztuki i literatury z różnych okresów 

historycznych i stylów uznane za dosko-
nałe

3.  czy na niej jesteś, sprawdzał sanepid w 
początkowej fazie pandemii

4.  twoja najbliższa okolica
5.  brazylijski stan w Regionie Północno-

-Wschodnim
6.  roślina z rodzaju jaskrowatych o ptasiej 

nazwie
7.  osad gromadzący się na samochodowych 

świecach
8.  każdy pojazd musi go mieć, by ostrzegać
11.  japońska kompozycja kwiatowa
13.  pani, która przystosowuje dzieło literackie 

do przeniesienia na scenę
14.  taniec towarzyski, który wziął swą nazwę 

od amerykańskiego miasta
17.  wielka i ciężka maszyna 
19.  ten, któremu możemy zazdrościć, bo 

utrzymuje się ze zgromadzonego kapitału
21.  papier lub liść zwinięty w kształcie stożka 

lub rurki
22.  Schliemann podobno ją odkrył
23.  nadruk lub wzór

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

KUPON KRZYŻÓWKOWICZA


