
POWIATOWE ŚWIĘTO CHLEBA  jak z bajki!

Tysiące gości bawiło się na naszym święcie
w niedzielę 25 września!
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W poprzednim numerze pisaliśmy już o nich, ale to duże i ważne zadania, więc postęp 
prac śledzimy na bieżąco. 

Największym pod względem finansowym jest zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 
1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka –Grodzisko - Kadłub – Etap 1”. 

Informowaliśmy już w jednym z poprzednich numerów naszego dwutygodnika o dofi-
nansowaniu tej inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych w kwocie 4.979.638,72 zł. Całość kosztów wyniesie 5.458.000,00 zł. 

Trwają powiatowe inwestycje

Droga Rozmierka-Grodzisko 

Tak samo długo 
potrwają utrudnienia 
w obrębie tzw. trój-
kąta bermudzkiego, 
czyli skrzyżowania 
ulic Kozielskiej, Do-
lińskiej i Mickiewicza 
w Strzelcach Opol-
skich. Skrzyżowanie 
ul. Mickiewicza z ul. 

Kolejną inwesty-
cją, dofinansowa-
ną ze środków Rzą-
dowego Funduszu 
Polski Ład: Program 
Inwestycji Strate-
gicznych jest zada-
nie pn. „Nowoczesna 
modernizacja wie-
lofunkcyjnego kom-
pleksu sportowego 
przy Liceum Ogól-
nokszta łcącym z 
Oddziałami Dwuję-
zycznymi w Strzel-
cach Opolsk ich”. 
Dwa tygodnie temu 
informowaliśmy o 
zerwaniu nawierzch-
ni bieżni. Pogoda na 
razie dopisywała, 
na teren kompleksu 
sportowego wjechał 
ciężki sprzęt. Dziś to 
miejsce wygląda już 
zupełnie inaczej. 

Przypominamy, 
że z tą inwestycją 
wiążą się utrudnienia 
dla kierowców: od 19 
września zamknięta 
została droga powia-
towa nr  1807 O na 

odcinku Rozmierka 
– Grodzisko i wpro-
wadzono objazdy. 
Utrudnienia  po-
trwają do połowy 
grudnia.

Prace w tzw. "trójkącie bermudzkim"

Ferta jest przejezd-
ne, okresowe trud-
ności występują 
na ul. Kozielskiej. 
Dużo się tam dzieje, 
ale za to w grudniu 
będzie już lepiej i 
przede wszystkim 
– bezpieczniej.

Tak dziś wygląda boisko przy strzeleckim LO

Panu 
Waldemarowi Bednarkowi

Radnemu Rady Powiatu i Członkowi Zarządu Powiatu Strzeleckiego  
głębokie wyrazy współczucia po śmierci

Teściowej

składają
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Rada Powiatu Strzeleckiego

 „Plan naprawczy” dla szpitali, 
a gdzie pieniądze?

Na warszawskim spotkaniu 20 września br. członkowie Zarządu Związku Powia-
tów Polskich omawiali najważniejsze sprawy dla powiatów. W spotkaniu wziął 

też udział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Wniosek z tego prosty: jednym z 
tematów była - po raz kolejny!  - sytuacja finansowa szpitali powiatowych. Zwłaszcza w 
aspekcie ustawowo wprowadzonych podwyżek dla personelu, których zdecydowana 
większość placówek powiatowych nie zrealizowała ze względu na brak pieniędzy. 

Wiceminister zdrowia M. Miłkowski po-
informował, że sytuacja poprawi się. Zmiany 
nastąpią od 1 października br.: szpitale, w 
których podwyżka netto nie przekroczyła 
16 proc. otrzymają wyrównanie. Najwięcej, 
o czym już pisaliśmy na naszych łamach, 
otrzymały szpitale wysoko specjalistyczne, 
nasz plasował się, podobnie jak pięć innych 
lecznic powiatowych w woj. opolskim, w 
końcu stawki, bo podwyżka nie przekroczyła 
10,2 proc. 

- Zapowiedź wiceministra oznaczała dla 
Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich ok. 134  tys. miesięcznie więcej, i to 
przez 9 miesięcy, a pieniądze miały trafić do 
nas z opolskiego NFZ. Po tym okresie szpital 
musiałby przedstawić program naprawczy 
- mówi starosta Józef Swaczyna. - Drugą do-
brą zapowiedzią było podwyższenie wycen 
procedur medycznych: na SOR, izbie przyjęć, 
oddziale wewnętrznym, ginekologii i położ-
nictwa oraz chirurgii; część od października, 
część od stycznia. Tuż po tym spotkaniu 

wraz z dyrektor szpitala spotkaliśmy się z 
dyrekcją opolskiego oddziału NFZ. Okazało 
się, że nasze pozytywne oczekiwania trze-
ba skorygować, i to znacznie. Ustawowa 
podwyżka płac dla pracowników naszego 
szpitala to miesięczny koszt ok. 778 tys. zł. 
Możemy jednak liczyć tylko na te 134 tysiące 
zł. Dobre i to, bez tego dług byłby znacznie 
większy. Ale… dziś,  27 września, odbyło 
się kolejne posiedzenie (zdalne) Zespołu 
ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Tery-
torialnego na temat sytuacji szpitali. Jestem 
tym spotkaniem bardzo rozczarowany. I 
rozgoryczony. Możemy liczyć na ponad 500 
tysięcy zł do końca 2022 roku. Ale… jest 
pewien „haczyk”. I to bardzo niebezpieczny 
dla naszego szpitala. Jeśli jego kontrakt z 
NFZ w tym roku nie zostanie zrealizowany 
przynajmniej w 98 proc., w roku 2023 będzie 
na pewno obniżony. Żadnych konkretów nie 
podano, ale… u nas trwa modernizacja inter-

Głębokie wyrazy współczucia
po śmierci

Jacka Lyki
wieloletniego dyrektora PPO

Rodzinie i Bliskim 

składają
Rada Powiatu Strzeleckiego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

dok. na str. 4
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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
PRACOWNIK SOCJALNY PYSKOWICE -  wykształcenie wyższe
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
FIZJOTERAPEUTA JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe kierunkowe, 
UROGINEKOLOGICZNY
PRACOWNIK REMONTOWO STRZELCE OPOLSKIE 
– TECHNICZNY 
HYDRAULIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
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
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
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
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. ŚLASKIE
RZEŹNIK - WĘDLINIARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
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
MECHANIK MASZYN RASZOWA/ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
DO OBRÓBKI METALU KĘDZIERZYN - KOŹLE
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 MIĘDZYNARODOWY -  prawo jazdy kat. C+E,
 TRASY MIĘDZYNARODOWE -  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,

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, 
że w ramach  projektu PO WER 2014-2020 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzeleckim (VII)”

ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat ubiegających się  
o przyznanie jednorazowej dotacji  na podjęcie działalności gospodarczej,

w terminie od 03 października 2022 r. do 12 października 2022 r. 

Maksymalna kwota dofinansowania to 32.000 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4621818

Zarządzenie Nr 22/2022                                       

Starosty Strzeleckiego
z dnia 19 września 2022 roku

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7  i art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. 
w Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Zarządzenia Nr 95/22 Wojewody 
Opolskiego  z dnia 2 września 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej 
nieruchomości Skarbu Państwa,    

zarządzam co następuje :

§ 1. 
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczone-
go nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, zabudowaną 
budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położoną na tere-
nie gminy Kolonowskie, w obrębie Kolonowskie przy ulicy Piastowskiej 
nr 20, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 174  
o powierzchni 0,1114 ha, arkusz mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w 
Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00074793/2, 
i ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu  w wysokości 
300 000,00 zł.

§ 2.
Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, 
przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Strzeleckiego oraz zamieszczenie w internecie na stronie 
głównej Powiatu Strzeleckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, a 
także w prasie lokalnej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Geodecie Powiatowemu.

§ 4.
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2022
Starosty Strzeleckiego z dnia  19.09.2022 r.

WYKAZ
nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (j.t. w  Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
Starosta Strzelecki  informuje, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
przeznaczono do zbycia niżej wymienioną nieruchomość:

L.p. Położe-
nie 

nieru-
chomości

Oznaczenie 
nieru-

chomości 
według 

ewidencji 
gruntów

Opis 
nierucho-

mości

Przezna-
czenie 

nierucho-
mości w 
planie 

zagospo-
darowania 

prze-
strzennego

Cena 
nierucho-

mości

Forma 
zbycia

1. Kolonow-
skie 
ul. 

Piastow-
ska 20

działka nu-
mer  174              

o po-
wierzchni 
0,1114 ha, 

arkusz 
mapy 1,         
księga 

wieczysta 
numer 
OP1S/

00074793/2

działka 
zabudo-

wana
budyn-
kiem 

mieszkal-
nym i bu-
dynkiem 
gospo-

darczym

teren 
oznaczony  
symbola-

mi:
„Mu”- 
tereny 

zabudowy 
mieszka-
niowo-

-usługowej
„ZI”-tereny 
zieleni izo-

lacyjnej

300 000,00 
zł 

Sprzedaż 
własno-

ści nieru-
chomości 
nastąpi 
w trybie 

przetargu 
ustnego 
nieogra-
niczone-

go.  

Transakcja zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. z 2022 r. poz. 931).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą 
złożyć wniosek w Starostwie Strzeleckim o jej nabycie, na podstawie art. 34  ust. 
1, pkt 1. i pkt 2. wymienionej na wstępie ustawy, w ciągu  6  tygodni od dnia 
wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz wywieszono dnia .... września 2022 r.  na okres 21 dni na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2 
w Strzelcach Opolskich,

zamieszczono także w internecie,  na stronie głównej Powiatu Strzeleckiego
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27 września odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia branżowe-
go centrum umiejętności (BCU) funkcjonującego przy Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

 „Plan naprawczy” 
dla szpitali, a gdzie pieniądze?

ny. To po pierwsze. Po drugie – nasz 
oddział ginekologiczno-położniczy 
ma drugi stopień referencyjności, 
jest oddziałem klinicznym. I rodzi 
się u nas mało dzieci. To przynosi 
określone skutki finansowe: stratę! 
Padł na dzisiejszym spotkaniu przy-
kład Danii – tam na jednym takim 
oddziale rodzi się rocznie ok. 3 ty-
sięcy dzieci! Ale Polska jest inna – w 
całym kraju odnotowuje się spadek 

urodzeń. Wyraźnie to widać zwłasz-
cza w naszym województwie. Na to 
ani starosta ani dyrekcja szpitala 
nie ma wpływu. Wobec tak zmie-
niających się z tygodnia na tydzień 
i niejasnych do końca perspektyw 
poprawy sytuacji finansowej szpi-
tali powiatowych, zapytałem, gdzie 
podziała się kwota 8,7 mld złotych, 
którą podobno rząd przeznaczył na 
ochronę zdrowia w ostatnim czasie. 
Pytanie zostało bez odpowiedzi.

„Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy” - tymi słowami 
18 września br. rozpoczęły się na „Górze ufnej modlitwy” uroczystości 
Dożynek Diecezjalnych. Przewodniczył im Biskup Opolski ks. Andrzej 
Czaja. Biskupa oraz wszystkich zgromadzonych, tym razem z powodu 
niekorzystnej pogody nie w Grocie Lurdzkiej, a w bazylice, przywitał 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna wraz z Burmistrzem Leśnicy Łukaszem 
Jastrzembskim.

Powstanie branżowe 
centrum umiejętności?

Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
planuje złożyć wniosek o dofinan-
sowanie i pozyskać na BCU środki 
z Krajowego Planu Odbudowy. 
Formuła BCU miałaby być nowością 
w systemie oświaty - planuje się 
utworzenie w Polsce 120 nowo-
czesnych takich centrów. Mają być 
zaawansowanymi technologicznie 
ośrodkami kształcenia, szkolenia 
i egzaminowania w danej branży. 
Z ich oferty będą mogli korzystać 
uczniowie, studenci, nauczyciele, 
wykładowcy oraz pracownicy da-
nych branż. BCU mają pełnić cztery 
funkcje: edukacyjno-szkoleniową, 

integrująco-wspierającą, inno-
wacyjno-rozwojową i doradczo-
-promocyjną. Inwestycja będzie 
polegać na utworzeniu ośrodka w 
partnerstwie podmiotu branżowe-
go, organu prowadzącego szkołę 
kształcącą w zawodach i centrum 
kształcenia zawodowego.

W spotkaniu wzięli udział Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego Walde-
mar Gaida, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich Halina Kajstura, Naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zarządzania Funduszami Marcin Hurek, Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Fizycznej i Turystyki Ewa Pinkawa, Inspektor Alina Wojdyła, In-
spektor Ewelina Burek.

dok. ze str. 2

Tydzień później, 25 września, 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna 
uczestniczył w ceremonii zamknię-
cia Zawodów Sportowo-Pożarni-
czych OSP Powiatu Strzeleckiego 
i wręczył puchary, dyplomy oraz 
pogratulował wszystkim uczestni-
kom zawodów.

W niedzielę 18 września odbyły się uroczystości dożynkowe w Dziew-
kowicach. Uczestniczył w nich wicestarosta Waldemar Gaida.

24 września na polanie Hu-
bertus, zwaną „polaną śmierci” 
pomiędzy Barutem a Dąbrówką 
mszą polową z ceremoniałem 
wojskowym upamiętniono  śmierć 
żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 
z oddziału „Bartka”, czyli Henryka 
Flame,  zamordowanych przez 
NKWD i UB we wrześniu 1946 r. 
Uroczystości zorganizowane zostały 
przez Gminę Wielowieś oraz Stowa-
rzyszenie Pamięci Armii Krajowej.

Wziął w nich udział Janusz Żyłka 
członek Zarządu Powiatu Strzele-
ckiego, burmistrz Zawadzkiego Ma-
riusz Stachowski oraz wójt gminy 
Jemielnica Marcin Wycisło.

Uroczystości na Hubertusie

Dożynki diecezjalne 
na Górze św. Anny

Gratulacje dla zwycięzców

18 września odbyły się gmin-
ne zawody sportowo-pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Na boisku sportowym w Leśnicy w 
szranki stanęły drużyny męskie, ko-
biece i młodzieżowe ze wszystkich 
jednostek z terenu gminy Leśnica. 
Zwycięzcom gratulowali Starosta 
Józef Swaczyna i burmistrz gminy 
Łukasz Jastrzembski.

fot. Patrycja Leszczyk

Dożynki 
w Dziewkowicach
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U W A G A !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

zaprasza osoby bezrobotne w wieku od 18 do 29 roku życia 
do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Pozytywnie rozpatrywane będą wnioski, 
w których pracodawca oświadczy zamiar zatrudnienia 

osoby bezrobotnej po zakończeniu szkolenia.

Kontakt i szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy ul. Gogolińska 2a, 

47-100 Strzelce Opolskie, Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 5
Szkolenia dofinansowane z Funduszy Europejskich z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie strzeleckim (VII)”

Kolejny próbny egzamin matural-
ny przed nimi – w grudniu. To będzie 
prawdziwy maraton, bo trwać będzie 
od 12 do 22  grudnia.

Wróćmy jednak do wrześniowego 
egzaminu próbnego. Z  zastrzeżeniem, 
że jest dobrowolny, a decyzja o jego 
przeprowadzeniu zależy wyłącznie od 
szkoły. Jak jest w naszych?

- Oczywiście przystępujemy do 
próbnej matury – stwierdza krótko 
Jan Wróblewski, dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. W. Broniew-
skiego w Strzelcach Opolskich. – 
Centralna Komisja Egzaminacyjna 
udostępniła materiały – opracowane 
przez okręgowe komisje egzamina-
cyjne we współpracy z CKE. Sami 
drukujemy arkusze egzaminacyjne, 
w takiej ilości, jak to niezbędne dla 
naszych maturzystów. 

- Czy uczniowie, skoro matura 
jest dobrowolna, mogą do próbnego 
egzaminu nie przystąpić? 

- Ależ dlaczego mają tak zrobić?! 
Nikogo nie zaskakujemy decyzją o 
przystąpieniu szkoły do matury prób-
nej. Odbywa się to w czasie godzin 
lekcyjnych. Wszyscy też wiedzą, że 
nie ma się czego bać. Ten egzamin 
przyniesie informację zwrotną – i 
dla uczniów, i dla nauczycieli. Dla 
uczniów stanowił będzie diagnozę 
stanu ich wiedzy i umiejętności, które 
opanowali już w stopniu zadowalają-
cym oraz wiadomości i umiejętności, 
które wymagają jeszcze pracy nad 
ich doskonaleniem. Dla nauczycieli 
natomiast – będzie służył do ziden-
tyfikowania zakresu wiadomości i 
umiejętności, które jeszcze wymagają 
ich pracy z uczniami. Tym bardziej, że 
zadania w arkuszach egzaminacyjnych 
będą obejmowały całość wymagań 
egzaminacyjnych, a nie tylko tych, któ-
re już były omawiane podczas lekcji, a 
więc może się zdarzyć, że niektórych 
zadań uczniowie nie będą mogli wy-
konać poprawnie. Bardzo zależy nam 
na tym, by informacja i dla uczniów i 
dla nauczycieli była wiarygodna.

Również Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Mieszka I w ZSP w Zawadzkiem 
przystąpi do próbnej matury. 

- Nie wyobrażam sobie, żebyśmy 
nie pokazali uczniom, jak wygląda ma-

Próbne matury już trwają!

tura w nowej formule. Tym bardziej, 
że ten wrześniowy próbny egzamin 
obejmie nie rozszerzenie, a tylko pod-
stawy. Inaczej już będzie w grudniu. 
Ta matura to prawdziwa rewolucja, 
jakiej jeszcze nie było. Cztery godziny 
trwać będzie egzamin na poziomie 
podstawowym z języka polskiego. 
Obejmować będzie cztery różne czę-
ści. Czy uczniowie tyle wytrzymają, 
wysiedzą? Aż się boję… - mówi dy-
rektor ZSP Zdzisław Żuchowski. - Na 
egzaminach z języka polskiego matu-
rzystów obowiązywać będzie dłuższa 
lista lektur niż  do tej pory. Dłuższe 
będzie też wypracowanie. Dotąd było 
to minimum to 250 słów, teraz – 300 
słów. Kolejne egzaminy próbne, z 
matematyki i języka obcego, będą 
również trwać tak długo, jak matura 
w maju przyszłego roku. Ważne jest 
jednak, że wyniki tej próbnej matury 
nie wpłyną – bo nie mogą – na bieżące 
oceny ucznia. Pod tym względem lęk 
uczniów został zminimalizowany. Co 
nie znaczy, że i tak go nie odczuwają, 
podobnie jak my, nauczyciele. Mimo 
wszystko – i tak wszyscy chcą do niego 
podejść. Jednak ci, którzy mają przy-
stąpić do matury w maju 2023, mają 
żal – i moim zdaniem uzasadniony – że 
będą musieli zdawać egzamin ustny. 
Przecież jak żaden poprzedni rocznik, 
aż przez dwa lata uczyli się zdalnie. W 
dodatku ustny egzamin do niczego im 
się nie przyda przy rekrutacji na wyż-
sze uczelnie – argumentują, dodając, 
że czują się najbardziej dotknięci 
pandemią. 

I na koniec – ważne pytanie: kto 
będzie sprawdzał arkusze na próbnej 
maturze 2022/2023?

Jak podaje Centralna Komisja 
Egzaminacyjna, arkusze rozwiąza-
ne przez uczniów sprawdzać będą 
nauczyciele w ich macierzystych 
szkołach. Zasady oceniania rozwiązań 
zadań będą zamieszczane na stronach 
internetowych CKE i OKE oraz prze-
kazywane dyrektorom szkół w dniu 
następującym po dniu, w którym prze-
prowadzany był test diagnostyczny z 
danego przedmiotu, o godz. 10.00, 
a w przypadku egzaminu z języków 
obcych nowożytnych – tego samego 
dnia o godz. 17.00.

Kiedy Państwo dostaniecie ten numer naszego dwutygodnika do 
rąk, pierwszy dzień próbnych matur będzie już za nimi. W kolejnym 

dniu, 29 września będą zdawać  matematykę i 30 września język obcy. 
Mowa oczywiście o przyszłorocznych maturzystach, którzy będą zdawać 
egzamin dojrzałości według nowej formuły. I uwaga – dotyczy to tylko 
licealistów! Bo do próbnej matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów 
czteroletniego liceum, który się uczy według nowej podstawy programo-
wej kształcenia ogólnego.

Powiat Strzelecki złożył wnioski 
na realizację trzech projektów 

każdy po 100.000,00 zł na łączną kwo-
tę 300.000,00 zł związanych z bezpie-
czeństwem na drodze z „Rządowego 
programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem bez-
pieczniej im. Władysława Stasiaka 
na lata 2022 – 2024”.  Wszystkie trzy 
wnioski zostały zarekomendowane 
przez Wojewodę Opolskiego, a tym 
samym przeszły do drugiego eta-
pu postępowania kwalifikacyjnego 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Dodatkowo jesteśmy 
jednym z dwóch powiatów, które 
otrzymały pozytywną opinię Woje-
wody Opolskiego.

Złożone wnioski mają na celu pod-
niesienie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu strzeleckiego 
poprzez montaż systemu ostrzegaw-
czego SafePass+ oraz dedykowanych 
latarni doświetlających przejście dla 
pieszych w Strzelcach Opolskich: 
przy ul. Powstańców Śl., przy ul. Mi-
ckiewicza - łącznik ul. Blokowa oraz 
przy ul. Mickiewicza– łącznik Osiedle 
Piastów Śl. 

Dbamy o bezpieczeństwo 
mieszkańców Powiatu

 – nasze projekty zostały zarekomendowane przez Wojewodę Opolskiego 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

SafePass+ jest nowością w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa w rejonie 
przejścia dla pieszych. W momencie, gdy pieszy zbliża się do przejścia, zamon-
towane słupki emitują pulsujący, żółty sygnał świetlny ostrzegając kierowców 
o obecności pieszego w pobliżu przejścia. Gdy pieszy wejdzie na przejście, 
wtedy system natychmiast emituje pulsujące światło czerwone o zwiększonej 
częstotliwości, ostrzegając kierowcę o pieszym znajdującym się już na przejściu. 
Dodatkowo w wersji SafePass+ wraz z systemem ostrzegawczym montowa-
ne są latarnie doświetlające przejście. Podsumowaniem projektu mają być 
prelekcje przeprowadzone przez służby mundurowe kierowane do uczniów 
szkół z terenu naszego powiatu mające na celu podniesienie świadomości w 
zakresie bezpieczeństwa na drodze w kontekście zmieniających się przepisów 
ruchu drogowego, kursu pierwszej pomocy, szkolenia z zakresu zabezpieczenia 
miejsca wypadku. 

Obecnie czekamy na ostateczną decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji… 

28 września Starosta Strzele-
cki Józef Swaczyna oraz Wicesta-
rosta Strzelecki Waldemar Gaida, 
w obecności Dyrektora Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Strzelcach Opolskich Mirosławy 
Stańczak , podpisali umowę, na 
mocy której Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w Warszawie  powierzył 
grant na realizację przedsięwzięcia 
w ramach projektu pn. „Szkolenie 
i doradztwo dla kadr poradnictwa 
psychologiczno – pedagogicznego”. 
Wartość projektu realizowanego od 
2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku 
wyniesie 249.663,00 zł.

Jedyny taki grant na Opolszczyźnie
Dla naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Projekt będzie realizowany ze środków europejskich i środków Budżetu 
Państwa, a Poradnia strzelecka jest jedną z 14 w kraju, które przystąpiły 
do Programu.

- Marzy mi 
s ię  więc 
szkoła, w 
której nie 
tylko prze-
kazuje się 
w i e d z ę , 
a l e  t e ż 
wyposaża 
uczniów w 

kompetencje, które umożliwią im 
bardzo sprawne funkcjonowanie 
w świecie, dzięki swojej inwen-
cji, umiejętności przewidywania, 
zdobywania nowych informacji i 
konsekwencji w dążeniu do celu. 
Będą to umieli, bo lata spędzone 

- można pomarzyć – mówi wicestarosta Waldemar Gaida, 
któremu podlega cała sfera edukacji w Powiecie Strzeleckim.

Przed Dniem Edukacji Narodowej

w szkole zapewnią im wiarę we 
własne siły i możliwości. Marzy mi 
się szkoła bez ocen wyrażonych 
stopniami, które uczą rywalizacji, 
a nie współpracy i stanowią ele-
ment stałej kontroli powodującej 
stres. Pełna klimatu wzajemnego 
zaufania nauczyciela do ucznia i 
ucznia do nauczyciela. Empatia 
stanowi jedną z podstaw integracji 
i buduje pozytywną motywację do 
nauki.  Uczniowie będą ją mieli, 
gdy zanim zaczną przyswajać wie-
dzę, będą wiedzieli, jak to robić. 
Gdy będą pewni, że szkoła nie jest 
przymusem, a miejscem, gdzie 
zdobędą kompetencje adekwatne 

do dalszej nauki lub do rynku pracy. 
Miejscem, które wyposaży ich w 
umiejętności odnalezienia się w 
szybko zmieniającym się świecie 
nowoczesnych technologii. Marzę 
o szkole dynamicznej. Pełnej zapału 
– zarówno nauczycieli jak i uczniów. 
Marzę o szkole, o której każdy z nich 
powie „szkoła to my”. Gdzie każdy 
czuje się komfortowo. Nauczyciel 
– bo jego zawód jest doceniany 
finansowo i cieszy się prestiżem, 
nie jest przeciążony obowiązkami. 
Uczeń – bo  się rozwija na swojej 
edukacyjnej ścieżce.

Takich szkół wszystkim nam 
życzę.
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W tradycyjnym kolorowym korowodzie, który wyruszył sprzed siedziby starostwa, nie 
brakowało Smerfów, Minionków, Myszek Miki i Mini, Jednorożców. Pojawiła się również 
Fiona i co najmniej dwaj szlachcice, stara babcia (Czerwonego Kapturka?) i mnóstwo innych 
postaci z bajek pamiętanych z dzieciństwa!

Dziękujemy, że byliście z nami!
Wniedzielę 25 września br. spotkaliśmy się po dwóch latach pandemii. Po liczbie gości, którzy przyszli 

do Parku Renardów w niedzielne popołudnie, widać, że nam wszystkim tego bardzo brakowało! 
Słońce pięknie świeciło, było ciepło, było mnóstwo atrakcji i wszyscy świetnie się bawili – tak w największym 
skrócie można podsumować jedenaste Powiatowe Święto Chleba. W tym roku – jak bajki!

Każda z gmin naszego powiatu przywiozła piękną koronę dożynkową.

Gminę Izbicko reprezentowały aż dwa sołectwa: Borycz i Suchodaniec.

Gminę Strzelce Opolskie - sołectwo Mokre Łany.

Sołectwo Spórok przywiozło swoją koronę w imieniu Gminy Kolonowskie.

Sołectwo Lichynia reprezentowało Gminę Leśnica.

Gminę Zawadzkie reprezentowało sołectwo Kielcza.

Sołectwo Jemielnica wystąpiło w imieniu gminy Jemielnica.

Ofi cjalnego otwarcia XI Powia-
towego Święta Chleba i powitania 
wszystkich dokonali: starosta Józef 
Swaczyna, wicestarosta Walde-
mar Gaida  i Janusz Żyłka członek 
Zarządu Powiatu. Wśród gości był 
m.in. poseł na Sejm RP Ryszard 
Galla, Mieczysław Wojtaszek, który 
reprezentował Wojewodę Opolskie-
go, którzy również przyłączyli się 
do podziękowań i pozdrowień dla 
wszystkich uczestników.

Obecni byli również burmistrzo-
wie i wójtowie wszystkich gmin, 
dyrektorzy i pracownicy wszystkich jednostek powiatowych oraz dyrektorzy, nauczyciele i 
uczniowie wszystkich szkół, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym.
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I mnóstwo, mnóstwo mieszkańców!  A w parku działo się bardzo dużo. Przy wejściu do niego 
gości witała wystawa dawnych pocztówek z naszego powiatu, przygotowana przez Powiatowe 
Centrum Kultury z własnej kolekcji, ufundowanej przez Powiat Strzelecki.

Można było też odwiedzić stoiska Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, Policji i Straży Pożarnej, z 
pokazami m.in. udzielania pierwszej pomocy. 

Były drewniane chatki z regionalną żywnością: miodami, serami, olejami, jabłkami, ziołami 
i przyprawami,  słodkościami, plackami ziemniaczanymi, nawet winem. Można też było po-
oglądać i kupić ręcznie tkane makatki.

W alejce „gastronomicznej” można było posilić się tradycyjnymi dla wszystkich festynów 
potrawami. 

Na dzieci czekał kolorowy namiot teatralny, a w nim teatrzyk „Frania Recykling, Cztery Ży-
wioły i Ecodancing” w wykonaniu Teatru KATARYNKA, warsztaty sceniczne i aktorskie, pokazy 
animacyjne i wesołe miasteczko.

Na scenie zaprezentowali się młodzi adepci zarówno gorą-
cych rytmów jak i klasycznego tańca, którzy doskonalą swoje 
umiejętności w Powiatowym Centrum Kultury pod okiem 
utalentowanej instruktorki, zdobywczyni tytułu mistrzyni par 
zawodowych Dagmary Nowak-Vasiny.

Dzieci (i dorosłych) bawiły Siostry Wajs&Stonoga.

Występ zespołu Karpowicz Family był kolejnym tego popo-
łudnia na scenie, po nim pojawiła się na niej Karolina Trela, 
której śpiewem towarzyszyli zebrani pod sceną goście.

Wiele śmiechu i radości zapewnił publiczności występ zna-
nego satyryka, jakim jest Marcin Daniec.

Gwiazdą wieczoru była Cleo.

Dziękujemy, że byliście z nami! 
Do zobaczenia za rok! Znów będziemy się świetnie bawić!

Nasze wspólne święto tra-
dycyjnie już zakończył spek-
takularny pokaz sztucznych 
ogni.
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Kto nie był, niech żałuje! Już przed występem przez Park Renardów przewijały się tłumy, ale ta gwiazda przyciągnęła tak 
dużo ludzi, że przed sceną zrobiło się naprawdę ciasno! Widać było, że dzieli się swoją energią i energię czerpie od słu-

chaczy, o czym zresztą sama mówi w wywiadzie udzielonym naszemu dwutygodnikowi. Porywa publiczność, który śpiewa 
wraz z nią! I domaga się: bis! Cleo spełniła życzenie widzów.

A te stylizacje… Anielskimi skrzydłami towarzyszące Cleo tancerki doskonale wpisały się w bajkowy klimat naszego święta!

Gwiazda wieczoru Cleo!

Jak do Pani zwracają się znajomi? 
Asiu? Cleo? Skąd to sceniczne imię?

- Prywatnie Asiu, Joasiu, Cleo – różnie. 
Reaguję na każdy sposób zwrócenia się do 
mnie. Faktem jest jednak, że artystyczny 
pseudonim Cleo towarzyszy mi, odkąd 
występuję. Co znaczy, że już od dawna, 
bo powstał jeszcze w czasach, kiedy przez 
sześć lat występowałam w chórze gospel. 
A skąd się to wzięło? Od nazwiska (Klepko 
– przyp. red.). Wołali na mnie albo Cleo 
albo Klepi. Jednak przyjęło się to pierwsze.

„Rodzice chcieli, żebym znalazła kon-
kretny zawód. Żebym miała fach w ręku, 
który pozwoli mi stabilnie żyć” – mówiła 
Pani w jednym z wywiadów. Z wykształ-
cenia jest Pani architektem krajobrazu, 
ale „zawsze wiązałam moją przyszłość 
ze światem artystycznym”. Według Ch. 
W. Eliota „architektura krajobrazu jest 
przede wszystkim sztuką”.  Jednak wybra-
ła Pani inny jej rodzaj – śpiew. Dlaczego?

- Sztuka zostanie ze mną na zawsze, i to 
w różnych aspektach. Lubię fotografować, 
malować na płótnie. Śpiewać oczywiście. Każdy rodzaj ekspresji artystycznej jest mi 
bliski. Wszelkie przejawy kreatywnego działania to… moja natura. Jednak to muzyka 
jest najbliższa mojemu sercu. I z nią pozostanę. 

Od płyty „My Słowianie” nagranej z Donatanem  upłynęło już kilka ładnych lat, 
muzycznie poszła Pani w innym kierunku, ale nadal nazywana jest Pani „pierwszą 
Słowianką Rzeczpospolitej”…  Nie przeszkadza to  Pani? 

- Nie, absolutnie. Wręcz jestem wzruszona, gdy tak mnie tytułują; przecież nie 
sama się tak określiłam. A że to przylgnęło do mnie… To naprawdę bardzo miłe i 
rzeczywiście wzruszające. Dobrze się czuję w tej szufl adce, w którą mnie włożono. 
Folk to rodzaj muzyki, który jest bliski mojemu sercu. Raczej na pewno do niego 
wrócę. A właściwie – wracam. Najpierw była piosenka „My Słowianie”, po jakimś 
czasie „Brać”, potem „Dom”, też w klimacie folkowym. Gdzieś we mnie rozbrzmiewa 
ten rodzaj muzyki. I ta „słowiańskość” znów kiedyś się odezwie w mojej twórczości.

Jest Pani niezwykle  pracowitą osobą. To nie tylko setki koncertów w roku (ile ich 
będzie w tym roku?), ale też ogromna aktywność w mediach społecznościowych, 
dzięki którym ma Pani miliony fanów. Jak Pani znajduje na to wszystko czas? Jak 
i kiedy Pani odpoczywa?

- Koncerty? Zapewne będzie ich około dwustu; tak jest co roku. To bardzo dużo, 
ale dla mnie to też ogromne wyróżnienie, bo mogę się spotykać bezpośrednio z 
publicznością i wymieniać się tą cudowną energią. Ona daje napęd. Kocham to, co 
robię, i życzę tego wszystkim – by robili to, co kochają. Moja trasa koncertowa to 
moje życie, to mój drugi dom. Jak odpoczywam? Zmieniając zajęcia! Przechodząc z 
jednej aktywności w drugą. Lubię się też porządnie wyspać. To wspaniały odpoczynek. 
A potem... Budzę się i mam głowę świeżą, ale pełną nowych pomysłów!  Szczerze 
mówiąc - nosi mnie…

Co dla Pani jest najważniejsze w życiu? 
- W ostatnim czasie w rodzinie przeżywamy różne chwile. Od dziecka wiem, że 

zdrowie jest najważniejsze. I kiedy się je straci, choćby na chwilę, zaczyna się doce-
niać, że tylko ono tak naprawdę się liczy w życiu.  

Więc tego Wam wszystkim życzę: zdrowia! I powodzenia!

Folk jest bliski mojemu 
sercu, wrócę do niego
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Miało być 500, ale  czy to szef kuchni, czyli Mateusz Krojenka, fi nalista programu 
MasterChef, przygotował więcej, czy też jego pomocnicy chcieli jak najwięcej gości 

poczęstować staropolskim gulaszem i wydawali porcje nieco mniejsze, dziś już nie dojdziemy. 
I… właściwie nie ma po co. Gulasz smakował znakomicie: wszyscy kosztujący go – bardzo 
chwalili. Mało tego – wydający też! I to nie smak, bo nie mieli czasu go spróbować, ale usa-
tysfakcjonowani byli samą czynnością. 

- Zawsze korzystamy z tych samych składników i przypraw. Zawsze kupujemy je w tym 
samym miejscu. I… w każdej miejscowości smakuje inaczej. Do dziś nie mogę dociec, dlacze-
go tak się dzieje – dzieli się swoimi wrażeniami Mateusz Krojenka, który w tym roku pełnił 
funkcję szefa kuchni podczas Powiatowego Święta Chleba. 

- Odpowiada w ten sposób na pytanie, czy próbuje potrawy, którą tak naprawdę ma „w 
małym palcu” i właściwie mógłby ją przygotowywać z zamkniętymi oczami. Jednak tylko 
„właściwie”, bo pokroić to wszystko, i nie zaciąć się w palec przy okazji - tego z zamkniętymi 
oczami nie da się zrobić.

- Tak oceniła gulasz staropolski pani Krystyna, która 
przyjechała na nasze Powiatowe Święto Chleba z Sierot, w 
powiecie gliwickim.

- To dość daleko… - mówię.
- Ale warto było! Przeczytałam o waszej imprezie w 

Internecie, jest piękna pogoda, jest niedziela. Trzeba to 
wykorzystać! Zresztą widać całkiem sporo samochodów 
ze śląską rejestracją; nie ja jedna przyjechałam tutaj spoza 
waszego powiatu, by dobrze się bawić. No i spróbować różnych przysmaków. W podziękowa-
niu – zapraszam do nas. U nas warto zobaczyć kościół Wszystkich Świętych i Lawendowy Raj. 
A dalej – warto zajechać do kilku restauracji w drodze do Dobrodzienia… Jestem smakoszem!

600 porcji rozeszło się w mig

Gulasz staropolski w każdej miejscowości smakuje inaczej

Śmiech jest najjaśniejszy w miejscu, gdzie jest jedzenie. To jeden z moich ulubionych 
cytatów związanych z kuchnią. Ten śmiech, a raczej uśmiech towarzyszył wszystkim często-
wanym i częstującym darmowymi porcjami. To już tradycja, związana z Powiatowym Świętem 
Chleba. Zawsze można liczyć na to, że czegoś pysznego się spróbuje. Choć przygotowanego 
przez mistrza.

POWIATOWE  ŚWIĘTO  CHLEBA  2 0 2 2

To jest pyszne!

Na rozgrzany olej wrzucamy najpierw mięso pokrojone w kostkę, by je obrumienić, po-
tem kiełbasę i cebulę, podlewamy wodą (tej idzie dość dużo, żeby nie powiedzieć – bardzo 
dużo, w miarę gotowania potrawy). Dodajemy marchew. Przesmażamy. Dodajemy czosnek. 
Przesmażamy. Mieszamy. Dodajemy pulpę pomidorową, przecier, fasolę, przyprawy. Cały czas 
mieszamy, bo gotujemy na sporym ogniu. Bardzo uważamy, żeby nie przypalić. Dodajemy 
kaszę. Mieszamy, dolewamy wodę. Doprawiamy, dolewamy wodę, próbujemy. Doprawiamy 
jeszcze do smaku. I… gotowe. Przygotowanie 600 porcji gulaszu trwało podczas naszej im-
prezy ok. 4,5 godziny! 

Kim jest Mateusz Krojenka? Był fi nalistą programu MasterChef, a gotuje tak smacznie, 
że od 15 tygodni nie miał ani jednego dnia wolnego, bo zapraszany jest na tak wiele imprez 
plenerowych! Ten pochodzący z Wielkopolski kucharz zapytany o potrawę, którą najchętniej 
spróbowałby, gdyby przygotowała ją specjalnie dla niego kobieta, wybrał… Nie, wcale nie 
pyry z gzikiem, ani pyzy z gulaszem, a… kotlet schabowy!

A jak wygląda przepis na te 600 porcji?

25 kg wieprzowiny, dość tłustej, ale nieprzesadnie
5 kg kiełbasy
10 kg kaszy jęczmiennej
10 kg cebuli
15 kg papryki
20 kg pulpy pomidorowej
5 kg przecieru pomidorowego
1 kg czosnku
20 kg marchwi
5 kg czarnej fasoli, która ma więcej białka, niż inne gatunki
Przyprawy: sól, pieprz, papryka wędzona, papryka ostra i łagodna, liście 
laurowe, ziele angielskie, rozmaryn, trochę cukru.

Kolejni pomocnicy szefa kuchni: wicestarosta Waldemar Gaida, Janusz Żyłka członek 
Zarządu Powiatru i Iwona Nieświec pracownik PeCeKu

 W roli wydających gulasz: starosta Józef Swaczyna 
i Joanna Popów-Bogdoł dyrektor Powiatowego Centrum Kultury
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Składają się na 
nią dwie części . 
Pierwsza to artykuły 
popularno-naukowe 
napisane przez wy-
jątkowych autorów 
– specjalistów w 
swoich dziedzinach, 
którzy  zechc ie l i 
przyjąć zaproszenie 
do współpracy przy tworzeniu tej publikacji. Dzięki nim zajrzymy za mury 
klasztorów, szpitali, więzienia, zamku. Zaglądniemy do kuchni robotników 
i wiejskich domostw i chwilę odpoczniemy w karczmie lub letnim ogródku 
jednej ze strzeleckich cukierni czy kawiarni. Drugą część stanowią przepisy, 
którymi dzielą się z Czytelnikami koła gospodyń wiejskich i stowarzyszeń 
funkcjonujących w naszym powiecie. To przepisy tradycyjne, ale przecież 
nie wszystkie są wszystkim znane. A jeśli nawet potrawa ma tę samą na-
zwę, to niekoniecznie w każdym domu jest tak samo przygotowywana! 
Znajdziecie w niej Państwo receptury na zupy, mięsiwa, dania bezmięsne, 
przystawki i słodkości. Gdy się je czyta, od razu leci ślinka…  Jak to sma-
kowicie brzmi: Wieprzowina na dziko. Może być jedynym wyjściem dla 
amatorów potraw z dziczyzny, szczególnie po sezonie łowieckim. Jest przy 
tym wcale nie gorsza od pieczeni z dzika, z pewnością bardziej krucha i 
soczysta.

Wieczorem sześć pierwszych egzemplarzy 
naszej książki trafi ło w ręce Czytelników nasze-
go dwutygodnika, którzy poprawnie rozwiązali 
dość trudne krzyżówki opublikowane na jego 
łamach w dwóch kolejnych numerach, i do 
których uśmiechnęło się szczęście w losowaniu. 
Są to: Ewa Raczyńska, Danuta Balikowska, Anna 
Kozak (w jej imieniu odebrał nagrodę mąż), Zo-
fi a Szczędzina, która odebrała i swoją nagrodę 
i za wnuczkę Michalinę Słotwińską oraz Julia 
Urbańczyk. Serdecznie gratulujemy!

Ale i do Państwa może trafi ć ta publikacja! 
Wystarczy przyjść na spotkania autorskie! Na 
każdym z nich czekać będzie po 50 książek dla 
Was!

Powiat Strzelecki 
od Kuchni – premiera 

już za nami!
Po raz pierwszy najnowszą, jeszcze pachnącą farbą 

drukarską, publikację Powiatu Strzeleckiego zaprezen-
towaliśmy podczas Powiatowego Święta Chleba, na stoisku 
bibliotecznym PeCeKu. Można ją było obejrzeć, zajrzeć do 
środka i… przekonać się, że warto ją mieć w domu!

Powiat Strzelecki Od Kuchni
Kolejne spotkania autorskie również odbędą się 

w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury 
przy ul. Dworcowej 23 w Strzelcach Opolskich 

w następujących terminach:

czwartek, 6 października 2022, godz. 11.00
dr Małgorzata Iżykowska

Dzieje winiarstwa i piwowarstwa na Śląsku. 
Strzelce Opolskie i powiat strzelecki

sobota, 15 października 2022, godz. 15.00
dr hab. Dorota Świtała-Trybek

Na świątecznym stole

Serdecznie zapraszamy!
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16 września br. Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego odwiedziła dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej Katrzyna Kanoza. 
Tematem jej spotkania z pierwszo-
klasistami były wirusy. 

Podczas godzinnej pogadanki 
dyrektor K. Kanoza omówiła cha-
rakterystykę najbardziej popu-
larnych wirusów, m.in. grypy czy 
COVID 19 i przekazała informacje o 
sytuacji epidemiologicznej na tere-
nie powiatu strzeleckiego. Mówiła 
również o budowie szczepionek, 
ich rodzajach i działaniu, a także 

Wirusy 
są wśród nas

Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada na pytania
Wakacje kredytowe – dla-

czego mamy problemy?
• Uniemożliwienie konsumentom 

wystąpienia o wakacje kredyto-
we na wszystkie okresy za po-
mocą jednego wniosku – takie 
działania mogą się skończyć dla 
banków karami finansowymi.

• Wskutek działań Urzędu Ochro-
ny Konsumentów i Konkurencji 
po postawieniu zarzutów naru-
szania zbiorowych interesów 
konsumentów BNP Paribas, 
Getin Noble Bank i Bankowi 
Pocztowemu, wszystkie banki 
wycofały się z bezprawnego 
straszenia konsumentów nega-
tywnymi konsekwencjami wpisu 
do BIK, umożliwiają również 
złożenie wniosku o skorzystanie 
z wakacji kredytowych w dniu 
zapłaty raty.
Od ponad miesiąca konsumen-

tom przysługują wakacje kredytowe 
– dla jednego kredytu hipotecznego 
zaciągniętego w walucie polskiej na 
własne potrzeby mieszkaniowe. Z 
danych Biura Informacji Kredyto-
wej (BIK) wynika, że do 30 sierpnia 
wakacjami kredytowymi zostało 
objętych 876 tys. kredytów o warto-
ści 228 mld zł i skorzystało z nich 44 
proc. uprawnionych. W tej puli jest 
tylko 0,1 proc. wartości kredytów, 
których posiadacze mają problemy 
ze spłatą (opóźnienia powyżej 90 
dni) co oznacza, że z możliwości za-
wieszenia rat wciąż mogą obawiać 
się skorzystać osoby najbardziej 
potrzebujące wakacji kredytowych. 
Do UOKiK trafiło ok. 900 skarg, w 
tym wskazujących, że banki mogą 
utrudniać konsumentom skorzy-

stanie z wakacji kredytowych lub 
zniechęcać ich do tego.

Zgodnie z ustawą o finansowa-
niu społecznościowym dla przed-
sięwzięć gospodarczych i pomocy 
kredytobiorcom konsument ma 
prawo zawiesić spłatę kredytu na 
maksymalnie 8 miesięcy. Są to sier-
pień i wrzesień 2022 r., 2 wybrane 
miesiące w IV kwartale 2022 r. oraz 
po 1 wybranym miesiącu w każdym 
kwartale 2023 r. Wybrany okres lub 
okresy należy wskazać we wniosku. 
Przepisy umożliwiają konsumen-
towi złożenie wniosku w postaci 
papierowej albo elektronicznej, w 
tym za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej. Jeśli zatem bank 
posiada bankowość elektroniczną, 
powinien za jej pomocą również 
umożliwić składanie wniosków.

Przepisy pozostawiają kon-
sumentowi dowolność – od razu 
w jednym wniosku może wpisać 
wszystkie 8 miesięcy albo składać 
sukcesywnie oddzielne wnioski na 
zawieszenie jednej lub kilku rat. 

Jakie zaszły zmiany korzystne 
dla konsumentów?
• obecnie żaden bank nie zamiesz-

cza na swojej stronie interneto-
wej fałszywej informacji sugeru-
jącej negatywne konsekwencje 
związane z przekazaniem do 
BIK informacji o zawieszeniu 
kredytu w związku z wakacjami 
kredytowymi;

• wszystkie banki udostępniły 
możliwość złożenia wniosku 
o wakacje kredytowe od dnia 
wejścia w życie ustawy, czyli od 
29 lipca 2022 r.;

• banki wycofały się z żądania 

składania wniosku o zawie-
szenie spłaty raty kredytu z 
wyprzedzeniem. Obecnie – tak 
jak przewidują to przepisy – kon-
sumenci mogą to zrobić nawet 
w dniu płatności raty.
Konsumenci skarżyli się na:

• błędne harmonogramy spła-
ty po skorzystaniu z wakacji 
kredytowych, wskazujące na 
dalsze naliczanie odsetek lub 
pokazujące nowe i zawyżone 
raty. Problem dotyczy obec-
nie 8 z 17 badanych banków. 
Wskutek naszych wezwań banki 
zadeklarowały naprawę błędów 
systemowych;

• odmowę zawieszenia spłaty 
„pożyczki hipotecznej” bez 
merytorycznego zbadania, czy 
produkt nie jest kredytem hipo-
tecznym spełniającym kryteria 
przewidziane w ustawie. W 
przypadku, gdy umowa została 
zawarta w celu zaspokojenia 
własnych potrzeb mieszkanio-
wych, pożyczka hipoteczna po-
winna zostać objęta wakacjami 
kredytowymi. Wiele z banków 
już wprowadziło zmiany lub je 
deklaruje w toku postępowania;

• brak uzasadnienia lub lakonicz-
ne uzasadnianie przez banki 
odmowy zawieszenia spłaty 
kredytu, błędną interpretację 
przesłanek ustawowych;

• długi czas - powyżej 21 dni - roz-
patrywania wniosków o wakacje 
kredytowe,

• sytuacje, w których nieudane 
zawieszenie spłaty kredytu, 
np. „zagubienie wniosku” w 
systemie banku lub zbyt długie 

rozpatrywanie go, doprowa-
dziło do wszczęcia windykacji 
niezapłaconej raty przez firmy 
współpracujące z bankami.
Składałam reklamację narożni-

ka. Uważam, iż nie powinnam po-
nosić kosztów jego dostarczenia do 
sprzedawcy, gdyż miał być bez wad, 
a koszt ten jest duży, bo muszę 
wynająć samochód. Sprzedawca 
twierdzi, iż koszty reklamacji są 
po mojej stronie, nie bardzo w to 
wierzę…

Konsument nie może pono-
sić negatywnych konsekwencji 
związanych z wadliwością towaru. 
składający reklamację powinien na 
koszt sprzedawcy dostarczyć wad-
liwą rzecz do miejsca wskazanego 
w umowie (jeżeli tego miejsca nie 
określono, tam gdzie została mu 
wydana). Jeżeli ze względu na rodzaj 
rzeczy lub sposób jej zamontowania 
dostarczenie do sprzedawcy będzie 
nadmierne utrudnione, konsument 
musi udostępnić mu towar w miej-
scu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy 
ponosi sprzedawca. W szczególno-
ści obejmuje to koszty demontażu i 
dostarczenia rzeczy, robocizny, ma-
teriałów oraz ponownego zamonto-
wania i uruchomienia. Jeżeli koszt 
demontażu i ponownego montażu 
przewyższa cenę kupionego towaru, 
to konsument jest zobowiązany 
ponieść koszty przewyższające 
wartość zakupionego towaru lub 
ma prawo żądać od sprzedaw-
cy pokrycia kosztów montażu i 
ponownego zamontowania – do 
wysokości ceny kupionego towaru. 
Jeżeli w wyniku złożonej w ramach 

rękojmi reklamacji doszło do napra-
wienia rzeczy, wymiany, obniżenia 
ceny albo odstąpienia od umowy, 
konsument ma prawo żądać od 
sprzedawcy naprawienia szkody, 
którą poniósł z powodu nabycia 
wadliwego produktu. Jako szkodę 
w szczególności można potraktować 
koszt m.in. odebrania rzeczy (np. 
osobiste koszty związane z wizytą 
w sklepie), odesłania rzeczy w 
związku z reklamacją, jej przewozu 
oraz ubezpieczenia (jeżeli była 
przesyłana).

Warto też dodać, że jako szkodę 
można również uznać:
• koszt zawarcia umowy (która np. 

była zainicjowana za pomocą 
płatnej infolinii);

• koszt przechowania (np. w razie 
zwłoki w odbiorze reklamowa-
nego towaru o dużych rozmia-
rach);

• inwestycje w towar, z których 
konsument nie odniósł korzyści 
(np. koszt przeglądu auta).
Konsument ma prawo także 

starać się o zwrot opłat związa-
nych w wykonaniem ekspertyz 
czy badań (np. rzeczoznawców), 
które potwierdziły przyczynę i 
istnienie wady, w szczególności 
w sytuacji, kiedy sprzedawca nie 
uznał reklamacji bez takich badań. 

Podstawa prawna: art. 5612 § 1 
i 2, art. 5613, art. 566 i 574 Kodeksu 
cywilnego

Małgorzata 
Płaszczyk – Waligórska 

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

Akcja Integracja w CKZIU

Samorząd szkolny CKZiU po-
witał pierwszoklasistów. 

Każda z klas pierwszych, a jest ich 
w tym roku szkolnym 14, uczest-
niczyła w rywalizacji podczas Dnia 
Integracji klas pierwszych. Celem 
spotkania było pokazanie swoich 
mocnych stron, poznanie się poza 
ramami szkolnej ławki i przyjem-
ne spędzenie dnia na rywalizacji 
sportowej, intelektualnej, arty-
stycznej i topograficznej. Każda z 
klas podzielona została na cztery 
zespoły, zgodnie z zainteresowa-
niami uczniów: sportowy, logiczny, 
zespół miejski i reklamowy. Każda z 
grup działała na rzecz swojej klasy 
Podczas trzech godzin aktywności 

uczniowie mieli za zadnie odnaleźć miejsca w Strzelcach Opolskich, roz-
wiązać zagadania matematyczno-logiczne, stworzyć filmik na Tik-Toku 
oraz wykonać zadania sportowe.

Po podliczeniu punktów wygrana klasa danego dnia otrzymała nagrodę 
w postaci pudełka ze słodyczami oraz „niepytajki”.

Miłym akcentem była zatańczona dwukrotnie BELGIJKA oraz wielkie 
serce ułożone z samych uczniów na murawie Orlika.

Uczestnicy akcji wychodzili po intensywnym i pełnym emocji dniu, 
uśmiechnięci i pełni pozytywnej energii. Integracja na pewno się udała. I 
o to tak naprawdę w tym dniu chodziło.

obaliła wiele mitów na temat ich 
szkodliwości. Jednym ze sposobów 
zapobiegania wielu chorobom 
wirusowym są szczepienia! Pod 
koniec spotkani zachęcała młodzież 
do szczepień przeciwko grypie oraz 
COVID 19, a także do tych wskaza-
nych w kalendarzu szczepień.

Młodzież zgromadzona w sali 
gimnastycznej otrzymała sporą 
porcję rzetelnej, sprawdzonej 
i naukowej wiedzy do przemy-
śleń; wiedzę tak bardzo potrzebną 
szczególnie przed zbliżającym się 
sezonem grypowym.
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W dniach 26-
30 sierpnia 

2022 r. odbyła się 
wycieczka dla ro-
dzin zastępczych 
i dzieci w nich 
umieszczonych. 
Był to drugi wy-
jazd wakacyjny, który odbył się dzięki pracy i zaangażowaniu koordynato-
rów rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich w ramach realizacji projektu pn.: „Bliżej rodziny  
i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowaw-
cze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja 
społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 
2014-2020. W wyjeździe zorganizowanym przez firmę Almatur z Opola wzięło 
udział ponad 70 osób a w tym rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe 
oraz zawodowe i prowadzący rodzinny dom dziecka.

Program wycieczki był bardzo bogaty i zawierał elementy dla uczestników 
w każdym wieku. Dla dzieci i młodzieży największą atrakcją była wizyta w 
parku rozrywki Rabkoland gdzie czekało mnóstwo atrakcji w sześciu strefach 
tematycznych oraz pokazy miejscowych strażaków. Kolejną atrakcją była wizyta 
w Aquaparku w Zakopanem. Ponadto wszyscy uczestnicy zwiedzili Gubałówkę 
oraz słynne Krupówki w Zakopanem gdzie był czas aby kupić pamiątki i po-
spacerować w gronie swojej rodziny. Było ognisko integracyjne, warsztaty z 
tworzenia oscypka oraz wiele innych ciekawych spotkań, konkursów i zabaw. 

Uczestnicy zwiedzili m.in. Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej oraz 
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem oraz Izbę Regionalną w Murza-
sichlu. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Wadowic oraz wspólne 
delektowanie się słynną papieską kremówką.

Rodziny zastępcze wykorzystały czas wycieczki na wspólną integrację 
i wymianę doświadczeń. Między dziećmi i młodzieżą nawiązały się nowe 
przyjaźnie, a dotychczasowe relacje umocniły się.

Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni i usatysfakcjonowani oraz chętni 
do kolejnych wyjazdów i imprez organizowanych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Promocja rodzin zastępczych
w Parku Renardów

Podczas  Powiatowego Święta 
Chleba 2022 na stoisku PCPR 

można było się zapoznać z materia-
łami związanymi z pieczą zastępczą. 
Zachęcał też do tego ze sceny Janusz 
Żyłka Członek Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego, który podkreślał, że 
bez pomocy rodziców - dorosłych 
nie jest w stanie samodzielnie funk-
cjonować i w pełni odpowiedzialnie 
decydować o sobie. Zdarzają się 
jednak sytuacje kryzysowe, gdy 
dziecko nie może pozostawać pod 
opieką rodziców biologicznych. Ich 
funkcję czasowo przejmuje rodzina 
zastępcza, a tych w naszym powie-
cie stale brakuje...

„W górskiej krainie 
po raz drugi”

Powiat Strzelecki – Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.
Działając na podstawie art. 15 ust 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

Z A P R A S Z A
przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego wymienione 
w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do wzięcia udziału
w obradach komisji konkursowej oceniającej ofertę złożoną 

w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego 
z zakresu pieczy zastępczej

pn.: „Prowadzenie w latach 2022-2024 całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla potrzeb 

Powiatu Strzeleckiego dla 8 dzieci, którego celem jest zapewnienie 
dzieciom opieki i wychowania w sytuacji niemożności sprawowania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców” określonego w Zarządzeniu 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Op. Nr 24/2022 z dnia 13 września 2022 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 października 2022 r.
w formie pisemnej na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op.
lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres

lub drogą mailową na adres mail: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl  
UWAGA:

Osoby wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział 
w ww. konkursie nie mogą być członkami komisji konkursowej.

Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.
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Zarząd Powiatu Strzeleckiego składa serdeczne podziękowania wszystkim przedsiębiorstwom, 
które dofi nansowały organizację Powiatowego Święta Chleba 2022.

Uczestniczyły w nim tysiące gości, a każde z nich, które dołożyło swoją „cegiełkę” do naszej inicjatywy, 
ma swój udział w tej imprezie, która nie tylko z nazwy przybrała prawdziwie powiatowy charakter.

Serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość i wszystkim wspierającym Firmom 
życzymy wielu sukcesów w dalszej działalności!

Serdecznie dziękujemy!

Patronat medialny:

Restauracja 
„U Tiszbierka” 

w Olszowej
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
i n f o r m u j e

Od ostatnich terminów płatności świad-
czeń emerytalno-rentowych tj. od 25 sierp-
nia 2022 r. razem z emeryturą, rentą lub 
rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
rozpoczęła wypłatę tzw. „czternastej eme-
rytury”. 

Kolejne wypłaty „czternastych emerytur” 
nastąpią we wrześniowych terminach płat-
ności emerytur i rent tj. 10, 15 i 20 września 
2022. 

W przypadku emerytur i rent wypłaca-
nych kwartalnie kolejne dodatkowe świadcze-
nie zostanie wypłacone w październikowych 
terminach płatności. 

Jak ubiegać się o kolejne w 2022 r. dodat-
kowe roczne świadczenie pieniężne?

„Czternastą emeryturę” Kasa wypłaci 
z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać 
żadnych wniosków.

 „Czternasta emerytura” przysługuje oso-
bom, które w dniu 24 sierpnia 2022 r. mają 
prawo do jednego ze świadczeń:
• emerytury rolniczej,
• renty rolniczej z tytułu niezdolności do 

pracy,
• renty rodzinnej,
• okresowej emerytury rolniczej,
• rodzicielskiego świadczenia uzupełniają-

cego, 
-  jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń 

nie przekracza kwoty 4.188,44 zł.

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o 
rodzicielskim świadczeniu uzupełnia-

jącym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1051) wprowadziła 
zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników dotyczące rodziciel-
skiego świadczenia uzupełniającego, które 
obowiązują  od dnia 1 marca 2019r.

Świadczenie to może zostać przyznane 
przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych lub Prezes Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego i przysługuje ono osobom, 
które wychowały co najmniej czwórkę dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające 
jest traktowane tak samo jak ustalone prawo 
do emerytury lub renty. Oznacza to, że przy-
znanie prawa jest okolicznością powodującą 
ustanie ubezpieczenia społecznego rolników. 

Fakt przyznania tego świadczenia należy 
zgłosić, w ciągu 14 dni od daty doręczenia 
decyzji w przedmiotowej sprawie, w jed-
nostce organizacyjnej Kasy, właściwej ze 
względu na miejsce położenia gospodarstwa 
rolnego- w celu podjęcia decyzji w sprawie 
ubezpieczenia.

Wprowadzone przepisy dają możliwość 
osobom pobierającym rodzicielskie świadcze-
nie uzupełniające objęcia ubezpieczeniem:

Większość zdarzeń wypadkowych w 
rolnictwie to upadki. W  poprzednim roku 
kalendarzowym do Oddziału Regionalnego 
KRUS w Opolu zgłoszono 84 wypadki z grupy 
upadek, co stanowiło 53,8% wszystkich zgło-
szonych zdarzeń.

W zależności od sytuacji, zdarzają się 
one zarówno na otwartej przestrzeni, jak iw 
budynkach.

Opolski KRUS przypomina i zaleca:
1.  Upadek na nawierzchni podwórzy, pól, 

ciągów komunikacyjnych to 19,9% wy-
padków. 
Aby uniknąć wypadków w tej grupie nale-

ży: usunąć z powierzchni podwórza wystające 
korzenie, zniwelować zagłębienia, oczyścisz 
obejście z leżących gałęzi, gruzu, pozostawio-
nych narzędzi, odprowadzić wody opadowe 
do kanałów lub rowów melioracyjnych, za-
dbać o odpowiednie oświetlenie miejsca 
pracy, pracę podejmować będąc wypoczętym 
oraz stosując przerwy regeneracyjne, ciężkie 
elementy przenosić przy pomocy dodatko-
wych urządzeń, a także korzystać z pomocy 
innych osób, śliskie miejsca posypywać po-
piołem, żwirem lub piaskiem.
2.  Upadek z wysokości (drabin, schodów 

poddaszy itp.) to 17,9% zdarzeń wypad-
kowych.
Aby uniknąć wypadków w tej grupie na-

leży: stosować drabiny tzw. bezpieczne, tj.:
a)  wykonane z mocnych podłużnic, których 

odległość jednej od drugiej wynosi mini-
mum 0,3 m; 

b)  z mocnymi szczeblami, przymocowanymi 
do podłużnic w odstępach nie większych 
niż 0,3 m; 

c)  wyposażone w  zabezpieczenia przed 
przechyleniem, odchyleniem do  tyłu 
i poślizgiem: u góry – haki zaczepowe, 
u dołu – zakończenia gumowe lub ostre, 
dostosowane do podłoża; 

d) wyposażone dodatkowo w uchwyty 
służące do przytrzymywania się w czasie 
wchodzenia i schodzenia; 

e)  drabinę przystawną należy ustawić pod 
kątem nachylenia 65–75° względem 
podłoża tak, aby wystawała co najmniej 
0,75 m nad powierzchnię, na którą się 
wchodzi, grunt pod drabiną musi być  
równy i stabilny, z drabiny należy wcho-
dzić i schodzić twarzą zwróconą do niej, 
trzymając się jednocześnie szczebli i 
poręczy,nie należy przenosić po drabinie 
ciężarów i niewygodnych do uchwycenia 
przedmiotów, schody i rampy należy wy-
posażyć w poręcze lub barierki, otwory 
w stropach i ścianach służące do zrzu-
cania pasz i słomy, należy zabezpieczać 
balustradami składającymi się z poręczy 
ochronnych umieszczonych na wysokości 
co najmniej 1,1 m i listew zaporowych 
o wysokości co najmniej 0,15 m licząc 
od poziomu stropu poddasza, włazy pio-
nowe (ścienne) na strychy powinny po-
siadać uchwyty do zamocowania drabiny, 

ułatwiające bezpieczne wejście i zejście; 
należy również zamocować uchylną ba-
rierkę zabezpieczającą osobę pracującą.

3.  Upadek z ciągników, przyczep i maszyn 
rolniczych to 9,6% wypadków. 
Aby uniknąć wypadków w tej grupie 

należy: przy wysiadaniu z ciągnika zawsze 
korzystaćz drabinki i schodzićtwarzą do 
ciągnika, dbać o czystość stopni schodów, 
zawsze korzystać z obuwia roboczego, które 
należy utrzymywać w czystości, wchodzenie 
i schodzenie z przyczep lub wozów niewy-
posażonych na stałe w drabinki lub stopnie 
powinno odbywać się przy użyciu drabiny 
przewożonej na przyczepie lub wozie.
4.  Upadki na nawierzchni w pomieszcze-

niach inwentarsko-gospodarczych doty-
czą 4,5% poszkodowanych. 
Aby uniknąć wypadków w tej grupie nale-

ży: w pomieszczeniach dla zwierząt zachować 
ład, czystość i porządek, zapewnić oświetlenie 
i  wentylację, wyznaczyć bezpieczne miej-
sca do przechowywania maszyn, urządzeń, 
narzędzi oraz odzieży ochronnej, do prze-
prowadzania zwierząt używać łańcuchów, 
linek i powrozów, w żadnym przypadku nie 
należy okręcać ich wokół dłoni, w przypad-
ku konieczności wyprowadzenia zwierząt 
niebezpiecznych z miejsca, w którym one 
przebywają, wyprowadza się je pojedynczo 
i stosuje mocny uwiąz. 
5.  Pozostałe upadki osób – w tym poza go-

spodarstwem rolnym, stanowią 1,3%. 
Aby uniknąć wypadków w tej grupie na-

leży: Podczas prac remontowo-budowlanych 
stosować rusztowania lub podesty z barierka-
mi o mocnej i stabilnej konstrukcji, w  wyko-
pach, zwłaszcza głębokich i  wąskich, należy 
stosować zabezpieczenia przed osunięciem 
ziemi, a nad ich powierzchnią ustawiać ba-
rierki i taśmy ostrzegające, wykopy powinny 
być oznakowane, ciągniki kołowe pracujące 
na  pochyłościach powinny być wyposażone w  
bezpieczne kabiny lub ramy ochronne, prace 
w gospodarstwie rolnym należy planować 
z wyprzedzeniem, by wyeliminować ich spię-
trzenie i towarzyszący temu pośpiech, a także 
uwzględniać w czasie dnia pracy przerwy 
na odpoczynek oraz regularne spożywanie 
posiłków i napojów

Poprawa bezpieczeństwa pracy w go-
spodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z 
koniecznością angażowania dużych środków 
fi nansowych. Bardzo często wystarczy świa-
domość zagrożeń występujących w gospodar-
stwie oraz konsekwentne  ich eliminowanie. 

Opolski Oddział KRUS zaprasza miesz-
kańców wsi do udziału w działaniach pre-
wencyjnych, m.in. szkoleniach, pokazach, 
wystawach, konkursach, organizowanych 
systematycznie w każdym powiecie nasze-
go województwa przez Placówki Terenowe 
Kasy, których celem jest propagowanie zasad 
bezpiecznej pracy i życia w gospodarstwie. 

Oprac. Andrzej Skrzipczyk Inspektor 
Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

14 emerytura w KRUS 
wysokość i wypłata

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła 
wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego 

świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Upadki - to największa 
grupa wypadków w rolnictwie

W jakiej wysokości zostanie wypłacone 
kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świad-
czenie pieniężne?

„Czternasta emerytura” przysługuje w 
wysokości:
• 1.338,44 zł (tj. kwoty najniższej emerytury 

obowiązującej od 1 marca 2022 r.), jeżeli 
wysokość przysługujących świadczeń 
emerytalno-rentowych nie przekracza 
kwoty 2.900 zł,

• 1.338,44 zł pomniejszonej o kwotę różnicy 
pomiędzy kwotą przysługujących świad-
czeń emerytalno-rentowych, a kwotą 
2.900 zł – jeżeli wysokość przysługujących 
świadczeń emerytalno-rentowych prze-
kracza 2.900 zł.
Dodatkowego świadczenia nie przyznaje 

się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 
50 zł. 

Osoba, której świadczenie emerytalno-
-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rento-
wych będzie równe lub wyższe niż 4.188,44 zł, 
nie otrzyma „czternastej emerytury”. 

 „Czternasta emerytura” jest zwolniona z 
podatku dochodowego od osób fi zycznych.

Poza składką na powszechne ubezpiecze-
nie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytu-
ry” nie będą dokonywane żadne potrącenia 
i egzekucje.

oprac. Iwona Porowska 
Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS 

w Opolu

Rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające

-   emerytalno-rentowym  na wniosek do 
osiągnięcia 25-letniego okresu niezbęd-
nego do przyznania świadczenia emery-
talnego w Kasie;

-  wypadkowym, chorobowym i macie-
rzyńskim w zakresie ograniczonym do 
świadczeń z tytułu wypadku przy pracy 
rolniczej, jeżeli osoba ta prowadzi nadal 
działalność rolniczą lub stale pracuje w 
gospodarstwie rolnym. 
Wniosek o objęcie wyżej wymienionym/i  

ubezpieczeniem/ubezpieczeniami  należy 
złożyć w jednostce organizacyjnej Kasy, właś-
ciwej dla miejsca prowadzenia działalności 
rolniczej.

Szczegółowych informacji w zakresie 
wysokości i terminu opłacania składek oraz 
obejmowania ubezpieczeniem osób pobie-
rających rodzicielskie świadczenie uzupeł-
niające do uzyskania 25-letniego okresu 
ubezpieczenia, udzielają jednostki organiza-
cyjne KRUS. 

Baza teleadresowa jednostek dostępna 
jest na stronie internetowej KRUS pod adre-
sem: www.krus.gov.pl 

oprac. Katarzyna Bunkiewicz Kierownik 
Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Niewielka zmiana nawyków pozwoli zapobiec zdarzeniom, 
które na długo mogą wyeliminować rolnika z pracy w go-

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

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

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

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 (10)

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. 

62. Rzecznik Praw 
Dziecka – dzie-
cięcy telefon 
zaufania 

Ochrona praw 
dziecka

Biuro RPD
Przemysłowa 

30/32
00-450 Warszawa

tel.: 
(22) 583 66 00.

fax.: 
(22) 583 66 96.

pn.-pt.
godz. 

08.15-16.15.

800 121 212
Bezpłatna 
infolinia

Poniedziałek 
–Piątek: 

8.15-20.00.
(dzwoniąc 
po godzi-

nach i w dni 
wolne 
można 
opisać 

problem 
i zostawić 
kontakt 

do siebie, 
a doradcy 

oddzwonią

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy 
przemocy, 
relacji ró-
wieśniczych, 
szkolnych 
i rodzinnych.
Może 
dzwonić 
każdy, kto 
doświadcza 
problemu 
lub jest 
świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

63. Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 
w Strzelcach 
Opolskich

Nieodpłatne 
poradnictwo 
w zakresie 
ubezpieczań 
społecznych w ZUS

ul. K. Miarki 2 a 
47-100 

Strzelce Opolskie

(22) 560 16 00* 
z telefonów 

stacjonarnych 
i komórkowych 
* koszt połącze-
nia wg umowy 
klienta z opera-

torem telekomu-
nikacyjnym

Poniedziałek 
 8.00 – 18.00

Wtorek – 
Piątek 

 8.00 – 15.00

https://www.zus.info.
pl/zus-strzelce-opol-

skie/

Adresaci 
porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

64. Centrum 
Obsługi 
Telefonicznej
Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Klienci mogą 
skorzystać 
z pomocy 

pracowników 
w  Centrum 

Obsługi 
Telefonicznej lub 
podczas wizyty 

osobistej 
w placówce
 jak wyżej.
Nr centrali:

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 

operatora.

Poniedziałek 
–Piątek:  

 7.00 – 18.00

http://www.zus.
pl/o-zus/kontakt/

centrum-obslugi-telefo-
nicznej-cot-

cot@zus.pl

Adresaci 
porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWA  PACJENTA



16 P O W I A T   S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Jest znany w naszym powiecie: 
jego ciasta i wypieki od lat cieszą 
się ogromnym i niesłabnącym po-
wodzeniem. 

Z okazji okrągłych jubileuszu 
Pana Józefa odwiedzili z najserdecz-
niejszymi życzeniami i upominkami 
burmistrz Strzelec Opolskich Tade-
usz Goc i starosta Józef Swaczyna, 
który przekazał dodatkowy prezent: 
pamiątkowe zdjęcie sprzed lat. 
Nawiązał w ten sposób do Jego 
rocznicy urodzin, która w tym roku 
zbiegła się z Powiatowym Świętem 
Chleba, a zdjęcie zrobione zostało 
również podczas tej imprezy, tyle 
że przed 11 laty!

Szanowni Dy�ektorzy, Nauczyciele, 
Pedagodzy i Pracownicy Oświat�!

Z okazji

Dnia Edukacji NarodowejDnia Edukacji Narodowej
dziękujemy wszystkim Państ�u za codziennie podejmowany t��d dziękujemy wszystkim Państ�u za codziennie podejmowany t��d 

i zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia, za przekazy�anie i zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia, za przekazy�anie 
mu wiedzy, uczenie wrażliwości i kształ�owanie wyobraźni.mu wiedzy, uczenie wrażliwości i kształ�owanie wyobraźni.

Życzy�y wszystkim Państ�u sat�sfakcjiŻyczy�y wszystkim Państ�u sat�sfakcji
z własnych osiąg�ięć i sukcesów Waszych podopiecznychz własnych osiąg�ięć i sukcesów Waszych podopiecznych
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobist��.oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobist��.

Wszystkim, także sobie, życzmy szkół przyjaznych,Wszystkim, także sobie, życzmy szkół przyjaznych,
ot�ar��ch na Wasze oczekiwania i pot�zeby uczniów.ot�ar��ch na Wasze oczekiwania i pot�zeby uczniów.

Szkół ot�ar��ch na przyszłość, podejmujących wyzwania,Szkół ot�ar��ch na przyszłość, podejmujących wyzwania,
z któr��i młody� ludziom przyjdzie się zmierzyć w dorosł�� już życiu.z któr��i młody� ludziom przyjdzie się zmierzyć w dorosł�� już życiu.

Ad multos annos

Pan Józef Izydorczyk, mieszkaniec Strzelec Opolskich, w niedzielę, 25 
września, obchodził 95. urodziny.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Rada Powiatu StrzeleckiegoRada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu StrzeleckiegoZarząd Powiatu Strzeleckiego

Pani Jadwiga Soswa, mieszkająca w DPS w Szymiszowie, 90. rocznicę 
urodzin świętowała 25 września. Z tej okazji Jubilatkę odwiedził wice-
starosta Waldemar Gaida z życzeniami i urodzinowym upominkiem oraz 
Marcin Wycisło wójt gminy Jemielnica i Magdalena Żelazna Sekretarz 
MiG Strzelce Opolskie. 


