
Wszyscy łapiemy 
się za kieszenie. 

Jest drogo. Odczu-
wamy to na każdym 
kroku. Inflacja przy-
spieszyła. Ekonomi-
ści oceniają, że ma 
przeskoczyć 10 proc. 
(dane z 31 stycznia 
br.). To zła wiadomość 
dla gospodarstw do-
mowych. Będziemy 
oszczędzać. A co z 
tymi, którzy nie mają 
na czym oszczędzić? 
Na przykład z Domami 
Pomocy Społecznej?

- Już się nie obawiamy o wyższe wydatki. Mamy pewność, że takie będą – mówi Jolanta 
Osuch dyrektor DPS w Strzelcach Opolskich z filiami w Leśnicy i Szymiszowie. – Nie ma nic, co 
utrzymałoby się na poziomie cen z poprzedniego roku. Spodziewaliśmy się, że będzie drożej, 
ale nie o tyle! Szokująca jest na przykład podwyżka cen za wywóz śmieci – o 300 procent, 
zgodnie ze stawkami Gminy Strzelce Opolskie. Całe szczęście, że żywność aż tak nie zdrożała, 
jak można by się spodziewać i w miarę zmieściliśmy się w kwotach przetargowych – cieszy 
się dyrektor Jolanta Osuch. 

DPS-y nie mają na czym 
oszczędzać

Dzięki temu do szkoły trafi robot przemysłowy

Nasze CKZiU 
wygrało 40 tysięcy euro! 

Skill.ED to konkurs projektów o zasięgu 
międzynarodowym, organizowany przez 
Fundację Kronospan. Projekt skierowany był 
do szkół średnich realizujących kształcenie 
zawodowe. 

Trzy najlepsze projekty, po jednym z 
Bułgarii, Polski i Rosji, zostały nagrodzone 
grantem w wysokości 40 000 euro, przezna-
czonym na realizację zwycięskiego projektu.

Nasz projekt zakłada zakup Robota FA-
NUC ER-4iA,  konsoli programującej iPendant,  
zintegrowanego systemu wizyjnego  iRVision  
zawierającego inteligentne rozwiązania 

PRZEMYSŁU 4.0, oprogramowania Ethernet, 
wraz z aplikacją układania elementów, wyko-
rzystująca system wizyjny.

Kolejnym krokiem będzie realizacja Pa-
kietu szkoleń instruktorskich, czyli wszystko 
to, co powinniśmy  wiedzieć, by skutecznie 
przekazywać uczniom wiedzę z zakresu pro-
gramowania robotów przemysłowych

Mamy nadzieję, że już od września 2022 
w ramach zajęć pracowni mechatronicznej, 
mechanicznej i elektrycznej będą odbywać 
się ćwiczenia z programowania  i obsługiwa-
nia robota przemysłowego.

Punkt Szczepień w Powiatowym Centrum Kultury działa dalej: 
do 31 marca 2022 roku! 

Można się tu zaszczepić pierwszą i drugą dawką oraz tzw. dawką przypominającą. 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Przypominamy: nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Wystarczy przyjść 
prosto z ulicy. Szczepić się tu mogą dorośli, młodzież i dzieci od 5 roku życia.

Telefon kontaktowy: 530 808 464.

Nasz Punkt 
Szczepień działa

dok. na str. 4

Lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest gotowe. No prawie. 
I to robi ogromną różnicę. Przekonano się o tym podczas odbioru technicznego, kiedy 

okazało się, że potrzebny jest jeszcze reflektor zamontowany na budynku Szkoły Muzycznej. 
Nie był przewidziany w dokumentacji, do której przy projektowaniu inwestycji nikt nie miał 
zastrzeżeń, ale okazał się konieczny. I ten koszt – w wysokości 20-25 tysięcy zł - trzeba będzie 
dodatkowo ponieść, w dodatku zrobić to będzie musiał nasz samorząd powiatowy.

Jest lądowisko, ruszy w marcu?

dok. na str. 4

Mieszkańcy Lichyni mają 
słuszne pretensje, mo-

żemy tylko przeprosić  - mówi 
starosta Józef Swaczyna od-
nosząc się do inwestycji na ul. 
Daszyńskiego w Lichyni, której 
nie udało się zakończyć w ubie-
głym roku. Pogoda pozwoliła, 
jeszcze w tym tygodniu wyko-
nawca wznowił prace. Okazało 
się w dodatku, że trzeba będzie 
wymienić całą podbudowę 
nawierzchni, która okazała się 
bardzo cienka. 
To nie jedyna inwestycja plano-
wana w tym roku na drogach 
powiatowych. Niektóre będą 
prowadzone wspólnie z sa-
morządami gminnymi, ale też 
nie wszystkie, które wcześniej 
planowano. Dlaczego? Budżet 
jest ograniczony, a potrzeby 
ogromne. Tak duże, że trzeba 
by corocznie przez pięć lat prze-
znaczać na ten cel 25-30 mln 
złotych, by doprowadzić je do stanu oczekiwanego przez mieszkańców. To stwierdzenie też 
na naszych łamach pojawia się nie po raz pierwszy, ale – też nie przypadkiem.

Drogi będą lepsze, 
ale na wszystko nas nie stać

dok. na str. 4

fot. M. Szrajber



Po stwierdzeniu prawomocno-
ści obrad, w których uczestniczyło 
18 radnych, na wniosek starosty 
Józefa Swaczyny wprowadzono 
do proponowanego porządku na 
wniosek starosty Józefa Swaczyny 
wprowadzono dwie autopoprawki 
do uchwał okołobudżetowych: 
zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2022-2025 oraz zmian w budżecie 
na rok 2022; radni głosowali jed-
nogłośnie.

Kolejny punkt sesji to Informa-
cja o pracy Zarządu w okresie mię-
dzysesyjnym, a właściwie w okresie 
ostatnich dziesięciu dni przed sesją, 
czyli uzupełnieni materiałów jakie 
radni otrzymali przed sesją. Staro-
sta Józef Swaczyna poinformował o 
spotkaniu wicestarosty Waldemara 
Gaidy z wojewodą opolskim na 
temat nauczania języka polskiego 
w aspekcie zmniejszenia subwencji 
na nauczanie języków mniejszości 
narodowych i etnicznych. W tym 
samym dniu i na ten sam temat, w 
formie zdalnej odbyło się wysłucha-
nie publiczne w Sejmie RP, w czym 
uczestniczył starosta i wicestarosta. 
Nie przypadkiem podkreślam ten 
temat; miał się on stać w dalszej 
części sesji przedmiotem jednej z 
uchwał. 

Sprawozdanie z działalności 
Komisji bezpieczeństwa i porządku 
za 2021 r., które omawiane było 
na wszystkich komisjach proble-
mowych Rady, uzupełnił starosta 
J. Swaczyna. - Każde z trzech  po-
siedzeń tej komisji w ub.r. poświę-
cone było innym zagadnieniom 
związanym z szeroko pojętym te-
matem bezpieczeństwa w naszym 
powiecie, a sprawozdania kolejno 
składali: Komendant KP Straży 
Pożarnej, Komendant KP Policji, dy-
rektor Sanepidu, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii i Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego. - Żyjemy w 

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

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.

LUTY 2022
11. „Słoneczna”
12 „Dr. Max”
13. „DOZ Apteka”
14. „LIBRA”
15. „Multifarm”
16. „Pro-Pharma”
17. „Gemini”
18. „Śląska”
19. „Słoneczna”

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

Sesja Rady Powiatu

cieniu pandemii - mówił starosta – i 
staramy się kadrowo wspomóc nasz 
sanepid w prostych czynnościach, 
a pamiętajmy, że nasz powiat 
zarówno w roku ubiegłym jak i 
poprzednim, a także i w bieżącym 
znajdował się „w szpicy” zachoro-
wań nie tylko w województwie, 
ale i w Polsce pod względem liczby 
zachorowań w przeliczeniu na 10 
tys. mieszkańców. Koronawirus 
to nie jedyne zagrożenie. Kolejne 
to świńska grypa, której ogniska 
odnotowano w ościennych powia-
tach (gliwickim i kędzierzyńskim), 
na szczęście na razie ominęła nasz 
powiat. Z kolei z materiałów przed-
stawionych przez Straż Pożarną 
wynika, że zdecydowana większość 
interwencji dotyczy wyjazdów 
do wypadków drogowych czy 
podtopień, a nie pożarów, choć 
podkreślić należy, że w ostatnim 
czasie zdecydowanie wzrosła licz-
ba pożarów sadzy w kominach w 
naszym powiecie, i to mimo wielu 
prowadzonych akcji prewencyj-
nych. Mieszkańcy zapominają 
niestety o konieczności przeglądów 
kominiarskich, co zdecydowanie 
wpływa na pogorszenie sytuacji. Z 
kolei Policja podnosiła kwestię po-
prawy bezpieczeństwa na autostra-
dzie A4 po jej remoncie, natomiast 
zwracała uwagę na utrudnienia 
ruchu, zwłaszcza w okresie poran-
nego i popołudniowego szczytu, 
na skrzyżowaniu ul. Zakładowej z 
drogą 426, gdzie prawdopodobnie 
zostanie ustawione oświetlenie. 
Należy też zauważyć, że w ostat-
nich latach odnotowano wyraźny 
wzrost przestępstw narkotykowych 
i gospodarczych w naszym powie-
cie. Sprawozdanie zostało przyjęte 
jednogłośnie.

Sejmik Województwa Opolskie-
go 21 grudnia ub. roku przyjął „Apel 
dotyczący obniżenia wysokości 
subwencji oświatowej na edukację 

w zakresie języków mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego na rok 2022”, 
o czym pisaliśmy w poprzednim 
numerze naszego dwutygodnika, 
bo to dotyczy nas wszystkich, bez 
względu na to, czy należymy do 
którejś z mniejszości narodowych 
czy też nie. Wszystkie komisje prob-
lemowe na swoich posiedzeniach 
zaakceptowały projekt uchwały 
Rady, a na sesji radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę popierającą ten 
Apel, której pełny tekst wraz z 
uzasadnieniem publikujemy obok. 

Kolejne dwie uchwały dotyczyły 
finansów Powiatu Strzeleckiego, a 
przyjęto je w sprawach: wielolet-
niej prognozy finansowej Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2022-2025 
oraz zmiany budżetu i zmian w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2022. Zanim to nastąpiło, wy-
jaśnień na temat wprowadzonych 
autopoprawek udzieliła Skarbnik 
powiatu Jolanta Drochomirecka, a 
przewodniczący Rady Stefan Szłapa 
zapytał o finansowanie urucho-
mionego przez Powiat Strzelecki 
Punktu Szczepień. – Będzie działał 
do końca marca br., koszty jego 
funkcjonowania są zwraca – po-
informował starosta, dodając przy 
tym, że ministerstwo zdrowia nie 
przewidziało jakichś dodatkowych 
nagród dla samorządów powiato-
wych za propagowanie akcji szcze-
pień, w odróżnieniu od gminnych 
za propagowanie akcji szczepień, o 
czym również już pisaliśmy.

W punkcie Interpelacje, zapyta-
nia, wnioski i oświadczenia radny 
Sławomir Tubek, zaznaczając, że nie 
oczekuje natychmiastowej odpo-
wiedzi, zapytał o urzeczywistnienie 
24-godzinnych dyżurów aptek. Sta-
rosta J. Swaczyna poinformował, 
że udzieli pisemnej odpowiedzi, 
natomiast nowych przepisów jesz-
cze nie ma, podobno „rodzi się” 
projekt rozporządzenia, ale wszyst-
ko wskazuje na to, że jeśli któryś z 
samorządów chciałby, by na jego 
terenie któraś z aptek funkcjono-
wała w taki sposób, będzie musiał 
sam to sfinansować.

Marta Górka

UCHWAŁA NR XXXVII/343/22
RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia  26 stycznia 2022 r. 

w sprawie stanowiska popierającego 
„Apel Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczący obniżenia 

wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z  2020 r. Poz. 920 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 Statutu Powiatu 
Strzeleckiego, Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się stanowisko popierające „ Apel Sejmiku Województwa Opolskiego 
dotyczący obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie 
języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 
2022” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.
Stanowisko przekazuje się: 
1)   Prezydentowi RP,
2)   Marszałkowi Senatu RP,
3)   Marszałkowi Sejmu RP,
4)   Prezesowi Rady Ministrów ,
5)   Ministrowi Edukacji i Nauki ,
6)   Posłom i Senatorom województwa opolskiego ,
7)   Wojewodzie Opolskiemu ,
8)   Opolskiemu Kuratorowi Oświaty ,
9)   Związkowi Powiatów Polskich ,
10)  Mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego za pośrednictwem środków masowego 

przekazu.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Strzeleckiego.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały
 

w sprawie stanowiska popierającego 
„Apel Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczący obniżenia wysokości 

subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022”

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z dnia z 2020 r., poz.920 ze zm.) do wyłącznej 
właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.

Rada Powiatu popiera „ Apel Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczący 
obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022”

Ograniczenie dotacji na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicz-
nych może budzić obawy, co do zgodności z Konstytucją RP i pogorszyć sytuację 
prawną wszystkich społeczności mniejszościowych. Zmniejszenie  środków 
może wpłynąć na ograniczenie wykonywania w ramach systemu oświaty zadań 
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości uczniów należących 
do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 
językiem regionalnym. 

Zgodnie z Konwencją ramową Rady Europy o ochronie mniejszości naro-
dowych z 1995 r. Polska jest zobowiązana do wspierania i tworzenia warunków 
koniecznych do utrzymywania i rozwijania przez osoby należące do mniejszości 
narodowych ich kultury, jak również zachowania zasadniczych elementów ich 
tożsamości. Chodzi m.in. o uznanie prawa każdej osoby z  mniejszości narodowej 
do nauki jej języka.

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Zwołana na 26 stycznia sesja po pewnej przerwie znów odbyła 
się w trybie zdalnym. Podjęcie takiej decyzji okazało się słusz-

ne, bo koronawirus nie odpuszcza. Jego piąta fala nie tylko trwa, 
ale przyspiesza: 26 stycznia odnotowano w Polsce 52.420 nowych 
zakażeń  w Polsce, w tym 1.219 w województwie opolskim, a w 
naszym powiecie – 150. 

Apteki w Powiecie Strzeleckim, 
w których można wykonać darmowy test antygenowy

 w kierunku SARS-CoV-2:
po godzinie 18.00 - Apteka „Pod Lipami”, Plac Narutowicza 2, 47-150 Leśnica, 77 461 53 14

Panu 

Bogdanowi Hajduk

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Teścia

składają 
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie 
Zespołu Placówek Oświatowych 

w Leśnicy

Pani 

Ewie Hajduk

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca

składają 
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie 
Zespołu Placówek Oświatowych

w Leśnicy
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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/

INFORMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe
WYCHOWAWCA W MŁODZIEŻOWYM LEŚNICA -  wykształcenie wyższe 
OŚRODKU WYCHOWAWCZYM    (oligofrenopedagogika, resocjalizacja)
INŻYNIER BUDOWY ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo 
   (ewentualnie studia w trakcie)
MASARZ ROZMIERKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B mile widziane
 wg zleceń -  umiejętności budowlane
KONSERWATOR BATERII SIERONIOWICE -  uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP 
TRAKCYJNYCH
ELEKTRYK/ AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
  -  uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP,
  -  doświadczenie zawodowe min. 1 rok
ELEKTROAUTOMATYK W DZIALE SIERONIOWICE -  wykształcenie kierunkowe, 
UTRZYMANIA RUCHU
KASJER SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE -  wykształcenie podstawowe
KASJER SPRZEDAWCA ŻĘDOWICE -  wykształcenie podstawowe
 (praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności)
KASJER SPRZEDAWCA LEŚNICA -  wykształcenie podstawowe
 (praca dla osób  
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności)
MAGAZYNIER operator wózka SIERONIOWICE -  uprawnienia UDT
wysokiego składania
MAGAZYNIER (kompletacja) SIERONIOWICE
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie podstawowe
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe 
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPERATOR MASZYN KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ZĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SZKLARSKIEGO  -  znajomość obsługi komputera
PALACZ CO DZIEWKOWICE -  uprawnienia palacza
PRACOWNIK W OGRODNICTWIE BALCARZOWICE/ -  prawo jazdy kat B mile widziane
  SIERONIOWICE
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY GRABÓW -  uprawnienia diagnosty samochodowego
ŚLUSARZ/ SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie podstawowe
KIEROWCA BUSA DO 9 OSÓB STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B, - aktualne badania psychologiczne
KIEROWCA KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. D, - kwalifikacja wstępna 
KIEROWCA C+E JARYSZÓW -  prawo jazdy kat. C+E,
 WG ZLECEŃ -  kurs na przewóz rzeczy
OPIEKUN PRZEWOŻONYCH OSÓB STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe,
  -  2 lata doświadczenia zawodowego
OPIEKUN OSÓB STARSZYCH ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie
PIELĘGNIARKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe
MONTER KANALIZACJI WG ZLECEŃ
ODBIERACZ WYROBÓW KOLONOWSKIE
BRUKARZ WG ZLECEŃ

NABÓR WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW 
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU 

SZKOLENIOWEGO

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW 
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW  

KRAJOWEGO 
FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność go-
spodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie 
środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 
07.02.2022r. - 11.02.2022r.

Limit środków z KFS wynosi 315 000,00zł
Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełniać co najmniej 
jeden z priorytetów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, które zostały 
przyjęte na 2022r.:
1.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, 

które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu 
dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej, 

2.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy 
po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, 

3.  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie zawodach deficytowych, *

1.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących człon-
kami rodzin wielodzietnych, 

2.  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji 
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników 
spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach 
posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na li-
ście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS, 

1.  wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w 
firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii 
i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych, 

2.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży moto-
ryzacyjnej. 

*   Przy ocenie wniosków, uwzględnia się zawody deficytowe zidentyfiko-
wane w powiecie strzeleckim, określone w „ Barometrze zawodów 2022” 
(powiat strzelecki) lub zawody deficytowe zidentyfikowane w wojewódz-
twie opolskim, określone w „Barometrze zawodów 2022” (województwo 
opolskie)

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się: 
1)  uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględ-

nieniu  obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy, 
2)  zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wy-

datkowania KFS na dany rok,
3)  zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia 

ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
4)  koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z 

KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
5)  posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowa-

nej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia 
ustawicznego, 

6)  w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia 
ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on poza-
szkolne formy kształcenia ustawicznego,

7)  plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształ-
ceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

8)  możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we 
wniosku z uwzględnieniem limitu posiadanych środków, 

UWAGA! 
W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów 
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami 
podyplomowymi lub egzaminem.
Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie 
wcześniej niż 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w urzędzie 
pracy. 
(Wszystkie formy kształcenia ustawicznego dofinansowane w ramach 
złożonego wniosku muszą rozpocząć się i zostać opłacone w roku 2022).

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich,  w godz. 7.30 – 15.30 

(Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a) 
Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14

Starosta Strzelecki zatrudni osobę na stanowisku: 
Podinspektor 

w Wydziale Dróg Powiatowych

Szczegóły: bip.powiatstrzelecki.pl
zakładka Nabór kandydatów 

na stanowiska urzędnicze. 
Oferty można składać do 7 lutego 2022 r.

„Dino Polska S.A.  
do Centrum Logistycznego w Sieroniowicach 

zatrudni:
magazynierów i operatorów 

wózka wysokiego składowania.

Aplikacje prosimy składać przez stronę  
www.marketdino.pl  - zakładka kariera

lub dzwoniąc pod numer tel. 885-395-624.”

Strzelce Opolskie, dnia 19.01.2022r.

STAROSTA  STRZELECKI
na podstawie art. 34a ustawy z dnia  7 lipca  
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1333 z późn. zm.) informuje, że w dniu 17 stycz-
nia 2022r. na wniosek spółki TOWERLINK Polska  
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kon-
struktorskiej 4, wszczęto postępowanie w sprawie 
pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej „BT22450 ŻĘDOWICE” wraz z obiektami 
towarzyszącymi w tym WLZ w Żędowicach przy ul. 
Powstańców Śląskich, na działce nr 971/6, obręb 
ewid. Żędowice.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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Jednak jeszcze nie ma pewności 
co do wielkości wszystkich wydat-
ków w tym roku, a zatem i kwot, 
jakie DPS będzie musiał ponieść w 
tym roku. Na przykład - w związku z 
dostawą wody i odbiorem ścieków. 
Albo z dostawą ciepła do obiektu w 
Strzelcach Opolskich, który ogrze-
wany jest z miejskiej sieci. Filia w 
Leśnicy ogrzewana jest kotłem na 
ekogroszek, który podrożał o 100 
proc. Filia w Szymiszowie – pom-
pami ciepła, ale… Mimo że pompy 
ciepła są opłacalne, to na czas 
zwrotu inwestycji trzeba jeszcze 
kilka lat poczekać. Nie wiadomo też 
jeszcze – na razie – o ile podrożeje 
energia elektryczna. Jest szansa, 
że nie o tyle, ile można by się spo-
dziewać w najgorszych przewidy-
waniach, bo DPS stara się o zmianę 
taryfy na korzystniejszą. To ważne, 
bo kuchnia, pralnia i suszarki w 
filii w Szymiszowie, pracujące na 
rzecz wszystkich trzech Domów, są 
elektryczne. Zresztą zawsze DPS 
w Szymiszowie był najdroższy w 
utrzymaniu. To oczywiście rzutuje 

DPS-y nie mają 
na czym oszczędzać

Po co nam lądowisko przy 
szpitalu, a właściwie nieopodal sie-
dziby Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej?

Zgodnie z przepisami, takie 
obiekty muszą funkcjonować przy 
tych placówkach, w których działa-
ją  Szpitalne Oddziały Ratunkowe. 
Szpital Powiatowy im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich takiego obiektu dotychczas 
nie miał, a to mogłoby skutkować 
odebraniem kontraktu z NFZ na 
prowadzenie SOR-u, niedawno 
przecież mocno doinwestowanego.  

Przy siedzibie szpitala budowa 
lądowiska nie była możliwa, zbyt 
zwarta tam zabudowa, poza tym 
trzeba by wyciąć około stu drzew. 

na wzrost kosztów utrzymania 
mieszkańców. Od lutego br. ten 
koszt wyniesie 4516,06 zł.

DPS nie ma na czym oszczędzać. 
I oszczędzać nie może. Ani na ener-
gii, ani na wodzie, ani na lekach, ani 
na środkach opatrunkowych czy 
środkach czystości. 

Otacza się tu opieką ludzi star-
szych, schorowanych, wymagają-
cych określonych zabiegów pie-
lęgnacyjnych, terapeutycznych i 
rehabilitacyjnych, opieki lekarskiej. 
Przy tym wszystkim – to jest DOM. 
Niekoniecznie rodzinny, ale jednak 
– dom, w którym mieszkańcy mają 
się czuć dobrze i bezpiecznie. Może 
nie luksusowo, bo niewielu z nas 
stać na luksus, ale na pewno kom-
fortowo. O to dba personel DPS w 
Strzelcach Opolskich w obydwiema 
filiami. Ale… Przy obecnej drożyźnie 
i inflacji ten personel też chciałby 
być lepiej wynagradzany. Pasja, 
oddanie i chęć pomocy innym to 
dużo. Nawet bardzo dużo, ale nie 
wykarmi ich rodzin.

Marta Górka

dok. ze str. 1

Zlokalizowanie go na boisku – gdzie 
już w wyjątkowych wypadkach 
śmigłowce lądowały – nie byłoby 
możliwe, bo obiekt mógłby działać 
tylko w dzień, a potrzebna jest jego 
dostępność również nocą.  

Tak więc po uzyskaniu zgo-
dy na zainstalowanie reflektora, 
obiekt będzie całkowicie gotowy 
na przyjęcie śmigłowców LPR, co 
prawdopodobnie nastąpi w marcu. 

Inwestycja ruszyła w czerwcu 
ub. roku, dzięki uzyskaniu dofi-
nansowania ze środków unijnych: z 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko szpital zdobył 
milion złotych, ok. 300 tysięcy do-
łożył Powiat Strzelecki z własnego 
budżetu.

Jest lądowisko, 
ruszy w marcu?

dok. ze str. 1

To, że projekt się kończy nie znaczy, że mniej się dzieje!  Kończymy z 
przytupem bo teraz naprawdę dużo się dzieje! Szkolą się i podnoszą 

kwalifikację nauczyciele i uczniowie naszych szkół, tj. szkół dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki. 

Z upływem 2021 roku na-
uczyciele odświeżyli swoją 
wiedzę na szkoleniach i kur-
sach z zakresu: stolarstwa, 
obsługi CNC, spawacza 
TIG, SEP, programowania 
robotów, wiedzy ekono-
micznej, rachunkowości, 
programowania AutoCad, 
gastronomii i turystyki, 
a uczniowie odbyli kursy 
carvingu, baristy, barmana.  
Obecnie uczniowie pod-
noszą swoje umiejętności, 
biorąc udział w kursach: 
spawania metodą MAG i 
TIG, elektryka z uprawnie-
niami SEP, pilota wycie-

czek.  Prawie 80 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Opolskich oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Zawadzkiem pozyskuje wiedzę praktyczną i teoretyczną na kursie  
na operatora wózków widłowych. Wszystkie szkolenia kończą się uzyska-
niem certyfikatu, a część kursów egzaminem zewnętrznym. Trzymamy 

Zawodowi zawodowcy 
– projekt zmierza ku końcowi!

- Po raz kolejny trzeba powtó-
rzyć, że drogami powiatowymi 
powinny być wyłącznie te, które 
łączą siedziby gmin ze „stolicą” po-
wiatu – mówi starosta J. Swaczyna. 
– Niestety, tak nie jest, bo powiaty 
dostały wszystkie drogi, których 
nikt nie chciał, a które powinny w 
zdecydowanej większości powinny 
mieć kategorię dróg gminnych. 
To stanowi ogromne obciążenie 
dla naszych finansów. Jeśli więc 
któryś z gminnych samorządów 
zechce przejąć drogi leżące w jego 
granicach – będziemy zadowoleni. 
Tym bardziej, że na przykład Gmina 

Drogi będą lepsze, 
ale na wszystko nas nie stać

Ujazd ma duże wpływy do budżetu 
z racji funkcjonowania na jej tere-
nie strefy ekonomicznej i wybija 
się na tle pozostałych. Z naszego 
budżetu 7-8 mln zł dokładamy do 
oświaty, poręczamy kredyty dla 
szpitala, milion złotych dokładamy 
do Związku „jedź z Nami”, tyle samo 
– do utrzymania Powiatowego Cen-
trum Kultury. Na drogi też mamy 
przewidziane spore wydatki, ale 
na wszystko nas nie stać. Mamy też 
mniejsze szanse na pozyskanie unij-
nych środków na drogi. Już mniej 
było na ten cel w okresie programo-
wania 2014-2020, mniej też jest w 

25 stycznia w siedzibie strze-
leckiego starostwa odbyło się 
spotkanie – z inicjatywy Banku Go-
spodarstwa Krajowego – na temat 
Polskiego Ładu. Konkretniej: na 
temat drugi edycji Programu Inwe-
stycji Strategicznych, do której Bank 
Gospodarstwa Krajowego urucho-
mił nabór wniosków od 28 grudnia i 
przyjmować je będzie do 15 lutego. 
W tej edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych uruchomiono dwa 
równoległe nabory wniosków. W 
pierwszym - wnioski mogą składać 
wszystkie jednostki samorządu 
terytorialnego, w drugim – tylko 
gminy popegeerowskie. 

Samorządy mogą składać wnio-
ski na niezbędne inwestycje na 
swoim terenie, ich poziom dofi-
nansowania może wynieść nawet 

dok. ze str. 1

O Polskim Ładzie w starostwie

do 95 proc. wartości inwestycji, 
ale… - Jest pewien haczyk, o czym 
przekonano się już w Prudniku – 
mówi starosta Józef Swaczyna. – Po 
złożeniu wniosku na inwestycję o 
wartości ponad 3 mln zł i otrzy-
maniu na nią w tej wysokości pro-
mesy z BGK, okazało się, że kwoty 

przetargowe przekraczają 6 mln zł, 
czyli są dwukrotnie wyższe! I jeśli 
samorząd prudnicki nie dołoży z 
własnego budżetu na realizację 
planowanego zadania, do jego re-
alizacji nie dojdzie, bo kwota prze-
widziana w promesie bankowej nie 
może zostać zwiększona.

kciuki za zdających i życzymy po-
wodzenia!
Na realizację głównego celu pro-
jektu „Zawodowi Zawodowcy”, 
czyli wzrostu atrakcyjności szkol-
nictwa zawodowego w Powiecie 
Strzeleckim poprzez uzyskanie 
przez uczniów i nauczycieli do-
datkowych kwalifikacji Powiat 
Strzelecki pozyskał dofinanso-
wanie w kwocie 1 615 168,50 zł  
z czego 1 525 436,92 zł stanowi 
dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, a 89 731,58 
zł to dofinansowanie z Budżetu 
Państwa. Całkowita wartość projek-
tu wynosi 1 794 631,68 zł.

1 lutego 90. urodziny obchodził Pan Tadeusz Krawczuk ze Strzelec Opol-
skich. Z tej okazji Jubilata z najlepszymi życzeniami i koszem słodkości 
odwiedzili Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Kierownik USC w 
Strzelcach Opolskich Barbara Malawska.

Ad multos annos!
kolejnym rozdaniu. UE stawia teraz 
bardziej na rozwój ścieżek rowero-
wych, niż na drogi i infrastrukturę 
drogową. Z planowanych inwe-
stycji drogowych trzeba wymienić 
największą – drogę Zalesie Śląskie 
– Kędzierzyn-Koźle, przewidujemy 
też wspólne zadania z samorząda-
mi gminnymi: Krasowa-Leśnica, 
odcinek z Olszowej do Zimnej 
Wódki w Gminie Ujazd, w Izbicku 
– prace na drodze Otmice- Siedlec, 
w Jemielnicy – ul. Wojciecha, w 
Kolonowskiem – ul. Arki Bożka, w 
gminie Strzelce Opolskie - wspólne 
zadanie z inwestorem prywatnym 
– drogę do Grodziska.
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Przypominamy i zachęcamy 
- możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich, w związku  z zaistniałą sytuacją epidemiolo-
giczną w kraju oraz mając na uwadze bezpieczeństwo osób 
korzystających ze wsparcia PFRON przypominają  o możliwości 
składania wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej 
w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)
Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi 
posiadać:
• dostęp do Internetu,
• profil zaufany ePUAP.
można skorzystać z bezpłatnej infolinii SOW: 800 889 777 (czynna w dni robocze, 
godziny 9:00 – 17:00)

Zachęcamy również Państwa do składania wniosków na dofinansowania do za-
opatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
W ramach tych zadań można się starać o dofinansowanie m.in. do zakupu łóżek 
rehabilitacyjnych, rowerów rehabilitacyjnych, rotorów, mat masujących, a także 
pieluchomajtek, cewników, poduszek                  i materacy przeciwodleżynowych, 
balkoników, kul łokciowych, protez, butów ortopedycznych, wózków inwalidzkich, 
pionizatorów, aparatów słuchowych itp. 

Przy ubieganiu się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego należy pa-
miętać, że nie wolno zakupić danego sprzętu przed podpisaniem umowy z PCPR, 
a wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu, jednak nie 
więcej niż do 10.000,00 zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum 
pod nr telefonu (77) 461 33 81 wew. 34

21 stycznia 
br.  w  Komen -
dzie Powiatowej 
PSP  w St rze l -
cach Opolskich 
przeprowadzono 
eliminacje po-
wiatowe ogólno-
polskiego Konkur-
su Plastycznego 
pt. ,,Zapobiegaj-
my pożarom'', na  
który wpłynęło 86 prac plastycznych z przedszkoli i szkół powiatu strzeleckiego.

Jury pracowało w składzie: dh Teresa Tiszbierek przewodnicząca, dh Daria 
Kaczmarczyk sekretarz, członkowie: st. kpt. Henryk Libera, dh Józef Swaczyna, dh 
Konrad Wacławczyk.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano prace w poszczególnych grupach 
wiekowych:
I grupa wiekowa (przedszkola)
Antonina Goral - Przedszkole w Izbicku, Oliver Pankala i Dominik Płachetka - Publicz-
ne Przedszkole w Leśnicy Odd. Zamiejscowy w Dolnej, Natalia Piecha - Przedszkole 
Publiczne nr 8 Strzelce Opolskie, Michał Lipok - Zespół Placówek Oświatowych w 
Kadłubie Odd. Przedszkolny w Grodzisku.
II grupa wiekowa (szkoły podstawowe) klasy I-III
 Radosław Cyris - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie, Aleksandra Mróz 
- Szkoła Podstawowa w Izbicku, Martyna Zuślik - Zespół Placówek Oświatowych 
w Rozmierce, Marcelina Muszkiet - Szkoła Podstawowa w Leśnicy, Kinga Palus - 
Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszczez Małe – Spórok.
III grupa wiekowa (szkoły podstawowe) klasy IV-VII
 Florian Gabor - Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej,  Kinga 
Czerwiec - Szkoła Podstawowa w Leśnicy,  Aleksander Zeisig -  Zespół Szkolno- 
Przedszkolny Zalesie Śląskie,  Aleksandra Szaton - Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Żędowicach,  Milena Sitnik - Szkoła Podstawowa w Leśnicy, Marta Warzecha 
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zalesiu Śląskim
IV grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe) 
Dominika Jaksa , Patrycja Schlee i Kamila Cieśla – CKZU w Strzelcach Opolskich, 
Amelia Pytko - Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wycho-
wawczym w Leśnicy, Małgorzata Głuch - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Leśnicy
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych latach.

Opracowanie: bryg. Piotr Zdziechowski

Motywacja przedszkolaka:
Nauka w przedszkolu ma na celu 

wspieranie ogólnego rozwoju dziecka. 
Maluch uczy się o otaczającym go świe-
cie i zjawiskach w nim zachodzących. 
Na tym etapie nauka opiera się głównie 
na zabawie, często przebiera formę 
obserwacji, wspólnych eksperymen-
tów. Zerówka powinna przygotować 
malucha do nauki w szkole, ważne jest, 
aby w tym okresie nie zrażać dziecka do 
nauki i nie straszyć go szkołą.

Co może zrobić rodzic?
Dbać o rozwój swojego dziecka. 

Dziecko uczy się najlepiej, gdy nie 
wie, że się uczy. Wspólny spacer albo 
wycieczka rodzinna mogą okazać się 
dobrą okazją do opowiedzenia historii 
danego miejsca, uczenia nowych słów, 
skosztowania nowych smaków, obser-
wowania przyrody. Ponadto istnieje 
wiele pomocy dydaktycznych, które 
wspomagać nas mogą w tym procesie. 
Np. w celu poznania literek można 
wspólnie wykonać stempelki z ziem-
niaków, zabawki można wykorzystać 
do nauki liczenia. Wspólne układanie 
klocków i puzzli stymuluje analizę i 
syntezę wzrokową, a nauka piosenek i 
rymowanek trenuje pamięć dziecka, a 
czas wspólnie spędzony buduje dobre 
relacje na linii r0-dzic-dziecko. 

Motywowanie do nauki ucznia 
klas I-III

Nauczanie wczesnoszkolne czyli 
klasy I-III należą do kluczowych etapów 
nauki i ogólnego rozwoju dziecka. 
Uczeń zwykle ma jednego nauczyciela, 
stałą klasę, ograniczona jest też liczba 
nauczanych przedmiotów. Badania 
wykazują, że większość uczniów pre-
zentuje adekwatną motywację do 
zdobywania wiedzy w tym początko-
wym etapie, zdecydowanie spada ona 
jednak pod koniec szkoły podstawowej. 
Abstrahując od sytemu nauczania oraz 
od predyspozycji nauczycieli, skupmy 
się na możliwych formach oddziały-
wania rodziców na ten etap edukacji 
dziecka.

Co możne zrobić rodzic?
Przede wszystkim powinien zadbać 

o dobrą aklimatyzację dziecka w szkole 
i klasie. Warto opowiadać dziecku 
swoje historie ze szkoły, anegdoty o 
różnych sytuacjach, o koleżankach i 
kolegach z klasy. Dzięki temu dziecko 
zrozumie, że rodzic też przechodził 
podobne doświadczenia i dzięki temu 
łatwiej będzie mu opowiadać o swoich 
historiach, problemach, zwierzać się z 
trudności. Ważne, by rodzic towarzy-
szył dziecku w nauce; nigdy nie powi-
nien go jednak wyręczać. W tym wieku 
szczególnie należy dbać o zbilansowaną 
dietę oraz odpoczynek po zajęciach 
szkolnych i po nauce w domu. Stop-
niowo należy mu jednak pokazywać, 
czym jest odpowiedzialność, jak należy 
zorganizować swój czas, by znalazło się 
tam miejsce zarówno na pracę (szkołę, 
odrabianie lekcji), jak i odpoczynek. 
Wspólne codzienne zajęcia warto 

wykorzystywać jako elementy wspie-
rające proces nauki: zakupy wpro-
wadzą dziecko w system pieniężny, 
podczas wspólnego gotowania można 
wprowadzić pociechę w świat miar i 
proporcji itp.. Dziecko uczy się razem 
z rodzicem - najpierw go obserwuje, 
potem wykonuje prace razem z nim, 
a wreszcie może próbować zrobić coś 
samodzielnie. 

Motywowanie uczniów klas star-
szych

Rozpoczynając naukę w klasie IV 
dziecko ma więcej przedmiotów, każdy 
z nich jest prowadzony przez innego 
nauczyciela, o innym stylu pracy i 
wymaganiach. Więcej jest sprawdzia-
nów i kartkówek, zadań domowych. 
Od dziecka oczekuje się, że będzie już 
bardziej samodzielne, że poradzi sobie 
z nowym materiałem. 

Co możne zrobić rodzic?
Przede wszystkim być przy dziecku. 

Chwalić za każdy sukces, zauważać 
postępy. Pomoc jest wskazana jedynie 
wtedy, gdy dziecko ewidentnie nie radzi 
sobie z wymaganiami, nigdy nie należy 
jednak go wyręczać. Rodzice powinni 
mieć świadomość, że nakładając na 
dziecko nadmierną presję, skutecznie 
pozbawiają je motywacji do pracy. Oce-
ny nie są najważniejsze. Mądry opiekun 
pokazuje dziecku, że zdobyta wiedza 
przydaje mu się w codziennym życiu. 
Ważne jest uświadomienie mu, że 
uczy się ono dla siebie: wiedza i umie-
jętności zdobyte w szkole są dobrym 
fundamentem do budowania swojej 
przyszłości. Droga do zwiększenia mo-
tywacji nie prowadzi też przez system 
kar i nagród. Dziecko najlepiej uczy się 
wtedy kiedy samo tego chce - jest to tak 
zwana motywacja wewnętrzna. Kary 
i nagrody należą do czynników spoza 
tego układu. Nadal należy pamiętać, że 
uczeń, tak samo jak dorosły po pracy, 
powrocie ze szkoły ma prawo do odpo-
czynku, do rozwijania swoich pasji np. 
sport, rysowanie, gra na instrumencie 
czy inne hobby). Dużą rolę pełnią w tym 
czasie także rówieśnicy, dlatego należy 
zachęcać dziecko do kontaktów z nimi (i 
to nie tylko w formie on-line).

Złote zasady motywowania:
Zrozum dziecko
Wspieraj je, bądź przy nim, towa-

rzysz w chwilach sukcesu i porażki. Daj 
mu poczucie, że niezależnie od tego co 
się stanie, jest kochane i akceptowane i 
zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie 
rodzica.

Nie porównuj
Każde dziecko jest inne, każde ma 

inne możliwości i inne zainteresowania. 
Porównywanie go z rówieśnikami albo 
z rodzeństwem (np. poprzez stwier-
dzenia „zobacz, on zrobił to lepiej niż 
ty...”, „on w twoim wieku już umiał...”) 
demotywuje i może przynieść skutek 
odwrotny od zamierzonego. Nie wy-
ręczaj

Nigdy nie należy odrabiać pracy 
domowej za dziecko. Można towarzy-

szyć, wspierać i nadzorować, ale nigdy 
wyręczać. Jeśli dziecko zobaczy, że w 
krytycznych sytuacjach mama wykona 
całą pracę, zacznie to wykorzystywać. 
Poza tym nie wdroży się do odpowie-
dzialności za siebie i swoje sprawy.

Bądź przykładem
Jeśli dziecko widzi, że opiekun dużo 

czyta, szuka informacji na ciekawiące 
go tematy, ogląda programy naukowe, 
wtedy uzna to za coś naturalnego. Ła-
twiej będzie namówić dziecko do nauki, 
jeśli widzi, że rodzic cały czas zdobywa 
nową wiedzę, potrafi ją zastosować w 
życiu codziennym (np. wyjeżdżając na 
wakacje za granicę, mówi w obcym 
języku, opowiada ciekawe informacje 
na temat zwiedzanych miejsc).

Pokazuj związek wiedzy teoretycz-
nej z życiem codziennym

Nie lubimy uczyć się rzeczy, które są 
dla nas nieprzydatne. Jeśli jednak poka-
żemy dziecku powiązanie między tym o 
czym uczy się w szkole, a tym, co wyko-
rzystujemy w codziennych sytuacjach, 
maluch zauważy, że nauka ma sens. Bez 
znajomości miar nie upieczemy ciasta, 
bez umiejętności liczenia nie będziemy 
w stanie obliczyć swoich wydatków, bez 
znajomości historii zwiedzanie nowych 
miejsc nie jest tak ekscytujące.

Przygotuj miejsce nauki
Rodzic najlepiej wspólnie z dzie-

ckiem powinien zadbać o odpowiednie 
miejsce do nauki. Dziecko musi mieć 
własny kąt, w przewietrzonym po-
mieszczeniu, który będzie właściwie 
oświetlony i zapewni spokój. Niech 
w zasięgu wzroku dziecka nie będzie 
telefonu, komputera. Nie chodzi o 
sterylny porządek (bo niektóre dzieci 
lepiej odnajdują się w swoim nieładzie), 
należy jednak sprzątnąć talerzyk, reszt-
ki jedzenia. Warto pokazać dziecku, 
jak się uczyć, jak zorganizować sobie 
czas nauki, zainwestować w pomoce 
naukowe (mapy, modele, albumy); 
można pokazać, jak robić notatki, jak 
wyodrębnić najważniejsze informacje. 

Ucz systematyczności i odpowie-
dzialności

Rodzic powinien pomóc dziecku 
oddzielić czas nauki od czasu zabawy. 
Właściwa organizacja czasu nauki 
sprawi, że dziecko uczyć się będzie 
codziennie, systematycznie, ale dzięki 
temu krócej i bardziej efektywnie 
(zamiast np. zarywać całą noc przed 
sprawdzianem). Opiekun powinien 
też pokazać dziecku, że jeśli czegoś nie 
zrobi w porę, jeśli o czymś zapomni, 
to pociąga to za sobą określone kon-
sekwencje. Systematyczność w nauce 
jest świetną szkołą odpowiedzialności.

Doceniaj każdy sukces
Należy zwracać uwagę na każdy, 

nawet najmniejszy sukces ucznia. 
Trzeba chwalić i doceniać pracę, jaką 
wykonał oraz zauważać poczynione 
postępy. Nagradzanie np. pieniędzmi 
czy prezentami nie jest konieczne. 
Niech formą docenienia będzie po-
chwała, uścisk, wspólne wyjście na 
lody, wycieczka rowerowa. Można też 
zrobić dzienniczek osiągnięć i wspólnie 
z dzieckiem notować postępy w danych 
dziedzinach oraz jakie cele, jakie dzięki 
tym postępom może osiągnąć.

Anna Michalska
Psycholog PPP w Strzelcach Opolskich

Radość Czytania 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca

Jak skutecznie 
zmotywować dziecko do nauki?

Dziecko uczy się od urodzenia – nie ma co do tego wątpliwości. Wielu rodziców 
zgłasza się o pomoc do nauczycieli czy specjalistów z placówek oświatowych 

pytając, co należy zrobić, by dziecko chciało się uczyć. Poniżej przedstawione 
zostaną przydatne wskazówki na ten temat. Trzeba jednak pamiętać, że infor-
macje tu zawarte są tylko przykładowe; każdy rodzic najlepiej zna swoje dziecko 
i proponowane tu formy można modyfikować adekwatnie do bieżących potrzeb 
czy zainteresowań potomka. 

,,Zapobiegajmy pożarom'' 

22 stycznia odbył się Zjazd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP, w trakcie które-
go wybrane zostały strażackie władze 
powiatowe na kolejną kadencję. Prze-
wodniczącym Zarządu został Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna. Starosta 
podczas zjazdu otrzymał najwyższe 
strażackie odznaczenie - Złoty Znak 
Związku OSP RP.

Złota 
odznaka 

dla starosty
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Ogłoszenie dotyczące udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa na 
terenie Powiatu Strzeleckiego 

- wprowadzenie zdalnej obsługi punktów
Zgodnie z decyzją Starosty Strzeleckiego  w związku ze znacznym wzro-

stem zakażeń koronawirusem  od dnia 24 stycznia 2022 roku do odwołania, 
udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego, ze względów bezpieczeństwa, odbywać się  będzie 
wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
(telefonicznie, mailowo itp.) oraz poza lokalami punktów NPP i NPO zgodnie 
z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.
Zapisów na poradę można dokonać:
• telefonicznie pod numerem:  77 440 17 97  (poniedziałek  7.30 – 17.00, 

wtorek – czwartek, 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00),
• online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości 

pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki,
• przez  e- mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl (osoby rejestrujące się drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem e-mail są zobowiązane złożyć wniosek o 
uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, zaznaczając preferowaną formę pomocy, skan lub zdjęcie 
wniosku wraz z podpisaną klauzulą informacyjną należy przesłać na w/w 
adres e-mail – wniosek do pobrania na BIP –ie Powiatu Strzeleckiego za-
kładka Nieodpłatna Pomoc Prawna).
Po dokonaniu jednej z ww. czynności prawnik lub doradca obywatelski 

skontaktuje się w ustalonym terminie z osobą potrzebującą porady prawnej 
w celu wykonania usługi na odległość.

Informacja o przywróceniu  stacjonarnej działalności punktów zostanie 
niezwłocznie podana na stronie internetowej i BIP-ie  Powiatu Strzeleckiego.

Za utrudnienia przepraszamy !

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uru-
chomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają 

się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.
Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dzie-

dzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od 
swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną 
(czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub 
komunikator internetowy).

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów  
https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego 
powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem  
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.

Pomoc prawna – dyżury specjalistyczne

Jak pracuje Starostwo
Informuję, iż od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania Starostwo Powiatowe 

w Strzelcach Opolskich w następujący sposób wykonuje swoje zadania: 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Pracownicy Starostwa w poniedziałki pracują w godzinach od 7.30 do 17.00. Natomiast od wtorku do czwartku w 

godzinach od 7.30 do 15.30, a w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.
2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje Konsumentów w pokoju nr 8 w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 

14.00, a od wtorku do piątku  w godzinach od 7.00 do 15.00.
3. Numer telefonu na centralę telefoniczną  77 440 17 00.
4. Numery telefonów do poszczególnych Wydziałów są podane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce: 

KONTAKT.
5. Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, email, 

komunikator internetowy, wideorozmowa itp.). Szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 77 440 17 97.
6. Opłaty za wszelkie czynności urzędowe wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich winny być 

wnoszone na rachunek bankowy lub w kasie (numery poszczególnych kont są podane na stronie internetowej Starostwa).

ZADANIA NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA POMOCY OBYWATELOM:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU 
1. Od 24 stycznia 2022 r. Wydział obsługuje klientów w SALI OBSŁUGI, którzy wcześniej zostali umówieni na dany dzień i 

godzinę. Osoba powinna zgłosić się do INFORMACJI w holu Urzędu, gdzie zostanie skierowana na odpowiednie stanowisko. 
2. Telefonicznej rezerwacji dnia i godziny w zakresie rejestracji, zgłoszenia zbycia, nabycia, wyrejestrowania pojazdu, itp. 

można dokonać pod tel. 77 440 17 00. Sytuacja ta może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
3. Bezpośrednio przed salą obsługi mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby, które wcześniej zostały umówione na 5 min. 

przed wyznaczoną godziną, z zachowaniem stosownej odległości pomiędzy sobą.
4. Osoby, które nie będą posiadać zasłoniętych ust i nosa nie będą obsługiwane.
5. Istnieje również obowiązek dezynfekcji rąk. Dozowniki znajdują się przy wejściu do holu Urzędu.
Przypominamy również, że:
1. istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu w INFORMACJI  

na parterze Starostwa -  za potwierdzeniem, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną - Skrzynka podawcza EPUAP.  
Adres skrzynki podawczej: /ja9s07ql6o/SkrytkaESP, w/w czynności należy dokonać w ustawowym terminie 60 dni.

2. wszystkie informacje dotyczące rejestracji pojazdów, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy  znajdują się na stronie 
internetowej Wydziału Komunikacji, włącznie z drukami do pobrania - BIP Powiatu Strzeleckiego www.bip.powiatstrze-
lecki/  MOJA SPRAWA – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

W przypadku problemów z pobraniem z internetu druki i informację można pobrać w Informacji w holu Starostwa.
1. zgodnie z przepisami w przypadku poruszania się pojazdem po Polsce nie trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego.
 
Informacje z zakresu działalności Wydziału udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną. 
77 440 707 - 710 – rejestracja pojazdów, 
77 440 711 - 712 – dowody rejestracyjne oraz pozostałe sprawy,
77 440 706 – prawa jazdy, holowanie, transport itp.

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWALNY
Zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, realizowane przez  Wydział w zakresie:
decyzji  o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń robót budowlanych na podstawie ustawy z  dnia  7 lipca  1994r. – 
Prawo  budowlane  (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz.1333, ze  zm.),
Wnioski oraz dokumentację nadal należy wysyłać pocztą lub składać w Informacji na parterze. 
Informacja telefoniczna:
-  tel. 77 440 17 61 ( Gmina Leśnica, Gmina Izbicko, Gmina Kolonowskie, Gmina Jemielnica)
-  tel. 77 440 17 63 ( Miasto Strzelce Opolskie, Gmina Ujazd, Gmina Zawadzkie),
-  tel. 77 440 17 92 (dzienniki budowy, zaświadczenie o samodzielności lokali).

WYDZIAŁ OCHORNY ŚRODOWISKA
Zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane przez Wydział, w tym dotyczące:

–   decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej dla urzędów gmin na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.1098 z późn. zm.),

–  decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmia-
nę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia  14 grudnia 2012r.   
o odpadach  (Dz. U.  z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.),

–   decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.),

–   zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowi-
sko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 
z późn. zm.).

Wnioski oraz dokumentację nadal należy wysyłać pocztą lub składać w Informacji na parterze. 

Informacja telefoniczna:
• w sprawach dotyczących odpadów: tel. 77 440 17 81, 77 440 17 85,
• w sprawach  dotyczących  w ycink i  drzew oraz  zaświadczeń  i  nadzoru  nad  lasami :  

tel. 77 440 17 86,
• w sprawach dotyczących  kart wędkarskich, rejestracji łodzi, wypisu i wykreślenia do rejestru zwierząt 

należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, 
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgłoszenia instalacji: tel.77 440 17 85.

SPRAWY Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁYCH WYDZIAŁÓW BĘDĄ ZAŁATWIANE 
ZA POŚREDNICTWEM POCZTY, ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW 

TELEINFORMATYCZNYCH ORAZ PRZEZ TELEFON.

Zapewniam Państwa, że dochowamy wszelkiej staranności, aby załatwiać wszelkie sprawy. Proszę jednak o 
wyrozumiałość.

Starosta - Józef Swaczyna
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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 (2)

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 

PSYCHOLOGICZNE
7. Punkt Konsultacyj-

ny przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej 

w Jemielnicy 

Poradnictwo 
psychologiczne 

ul. Strzelecka 67 
47-133 

Jemielnica

tel. 77 463 20 08
fax. 77 462 35 78

Poniedziałek – 
Piątek:  

7.30 – 15.30  

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

-w-jemielnicy.html

gops@jemielnica.pl

Pomoc dla osób wy-
magających wsparcia 

psychologicznego 
zamieszkałych na 

terenie Gminy 
Jemielnica

8. Punkt 
Konsultacyjny przy 
Ośrodku Pomocy 

Społecznej 
w Zawadzkiem

Poradnictwo 
psychologiczne

ul. Dębowa 11
47-120 

Zawadzkie

tel.  77 462 20 95 
tel. 662   257  889

16.00 – 21.00
Dyżury 

odbywają się 
w wybranych 

dniach 

http://ops.zawadzkie.pl

sekretariat@ops.zawadzkie.pl

Pomoc dla osób wy-
magających wsparcia 

psychologicznego 
zamieszkałych na 

terenie Gminy 
Zawadzkie

9. Punkt 
Konsultacyjny przy 

Ośrodku 
Pomocy Społecznej 

w Izbicku 

Poradnictwo 
psychologiczne

ul. Powstańców 
Śląskich 16

47-180 Izbicko

tel. 77 461 72 06 
/ 77 461 72 21 

wew. 121

Poniedziałek:  
7.00 – 17.00

Wtorek 
– Czwartek: 

 7.30 – 15.30
Piątek:  

7.30 – 14.00

http://ops.izbicko.pl/20/aktu-
alnosci.html

ops@izbicko.pl

Pomoc dla osób 
wymagających 

wsparcia 
psychologicznego 

zamieszkałych 
na terenie Gminy 

Izbicko

10. Punkt 
Konsultacyjny przy 

Ośrodku 
Pomocy Społecznej 

w Ujeździe

Poradnictwo 
psychologiczne 

ul. Sławęcicka 19 
 47-143 Ujazd

tel.  77 463 75 28   
77 463 70 47

fax.  77 46370 47

Poniedziałek:  
7.00-17.00 

Wtorek 
– Czwartek: 
7.00-15.00 

Piątek: 
7.00-13.00

http://www.opsujazd.pl/

biuro@opsujazd.pl

Pomoc dla osób 
wymagających 

wsparcia 
psychologicznego 
�amieszkałych na 

terenie Gminy Ujazd

11. Punkt 
Konsultacyjny 

w Świetlicy 
Środowiskowej 

w Leśnicy

Poradnictwo 
psychologiczne 

ul. Kozielska 2
47-150 Leśnica

tel. 77 463 53 18 Konsultacja 
odbywa się 

po uprzednim 
kontakcie 

telefonicznym

----------------
Pomoc dla osób wy-
magających wsparcia 

psychologicznego 
zamieszkałych na te-
renie Gminy Leśnica

12. Punkt 
konsultacyjny przy 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
w Kolonowskiem

Poradnictwo 
psychologiczne

ul. Ks. Czerwionki 
39

47-113 
Kolonowskie

tel. 77 461 10 75 Poniedziałek  
8.00 – 17.00

Wtorek 
– Czwartek 

7.00 – 15.00
Piątek 

7.00 – 14.00

https://ops.kolonowskie.pl/

ops@kolonowskie

Pomoc dla osób 
wymagających 

wsparcia 
psychologicznego 
zamieszkałych na 

terenie Gminy 
Kolonowskie

13. Centrum wsparcia 
dla osób w stanie 

kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli 

samobójcze.

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127 

00-958 
Warszawa 66

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24  godz. przez
7 dni 

w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących 
w kryzysie

psychicznym

PEDAGOGICZNE
14. Poradnia 

Psychologiczno
- Pedagogiczna  

w Strzelcach 
Opolskich

Udzielanie pomocy 
psychologiczno – peda-

gogicznej w tym pomocy 
logopedycznej, pomocy 

w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu, 
dzieciom i młodzieży 
uczącej się, a także 

udzielanie pomocy psycho-
logiczno – pedagogicznej, 
związanej z wychowaniem 

i kształceniem dzieci i 
młodzieży, rodzicom i 

nauczycielom.

ul. Bolesława 
Chrobrego 5 

47 – 100 
Strzelce Opolskie

tel./faks  
77 461 30 26

Poniedziałek 
– Piątek:

 8.00-15.00

http://pppstrzelce.szkolna-
strona.pl/

sekretariat@ppp.powiatstrze-
lecki.pl 

Dzieci, młodzież, 
rodzice oraz 

nauczyciele zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa
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Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Nagroda II – dla Pani Sybilli Czech za przepis na:
Chleb pełnoziarnisty na zakwasie żytnim

Receptura własna opracowana na podstawie 
prób i błędów, powstała z chęci jedzenia zdrowego chleba.

Przepis (składniki + szczegółowy sposób wykonania)
¾ litra zakwasu żytniego
¾ litra maślanki lub serwatki
1 łyżeczka soli
50 dag mąki orkiszowej z pełnego przemiału
10 dag mąki żytniej z pełnego przemiału
40 dag mąki pszennej chlebowej typ 650 lub 750
garść lnu albo wytłoków powstałych z tłoczenia oleju, garść słonecznika lub orzecha włoskiego, łyżka 
mielonego ostropestu, garść płatków owsianych
woda w zależności od konsystencji około ½ litra i więcej

ETAP I
Z dokarmionego zakwasu żytniego wyprodukować ¾ litra zaczynu dodając odpowiednią ilość 

mąki żytniej z pełnego przemiału i wody. Wymieszać tak, aby powstała konsystencja gęstej śmietany 
i zostawić do wyrośnięcia na noc, lub na kilka godzin.

ETAP II
Wyrośnięty zaczyn wlać do naczynia, dodawać stopniowo resztę składników i wyrabiać na jed-

nolitą masę około 15 minut (można ręcznie lub robotem kuchennym). Ciasto ma mieć konsystencję 
gęstego „klajstru”. Nie może być tak wyrobione, jak z białej mąki.

ETAP III
Ciasto zostawiamy przykryte ściereczką na kilka – 2,3 – godzin do wyrośnięcia, aż wystartuje. Po 

tym czasie ponownie wymieszać i wkładać do połowy objętości foremek wyłożonych papierem do 
pieczenia lub natłuszczonych i wysypanych mąką. Można też piec chleb w glinianym garnku rzymskim. 
Odstawić znowu do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość, co trwa kilka godzin.

ETAP IV
Wstawić do nagrzanego do 190 st. piekarnika na około 25 minut, następnie zmniejszyć tempe-

raturę do 170 st. na 30 minut. Po tym czasie wyciągnąć chleb z foremki i piec jeszcze 15-20 minut, 
aż odparuje i skórka się dopiecze. Można przed końcem spryskać chleb wodą w celu uzyskania 
błyszczącej glazury.

Upieczony chlebek pozostawić do wystygnięcia na kratce, a potem zjeść na zdrowie ze smakiem.

Nagroda III – dla Pana Marcina Drzymały za przepis na:
Chleb wiejski domowy

Dlaczego chleb na zakwasie? Ponieważ ta metoda pieczenia chleba jest najbliższa 
tej, którą pamiętam z dzieciństwa: cudowny zapach, chrupka skórka…

Przepis (składniki + szczegółowy sposób wykonania)
750 g wody (temp. zależna od temp. mąki)
200 g zaczynu
850 g mąki chlebowej (typ 750)
150 g mąki pszennej razowej (typ 1050)
20 g soli himalajskiej jodowanej

Dzień wcześniej przygotowujemy zaczyn: łyżkę stołową zakwasu mieszamy z 200 g wody o 
temp 27 stopni. Dodajemy 100 g mąki chlebowej i 100 g mąki razowej, mieszamy drewnianą łyżką 
w wyparzonym słoiku. Odstawiamy na ok. 12-15 godzin. Odmierzamy 700 g wody podgrzanej, do 
wody dodajemy zaczyn z dnia poprzedniego, mieszamy do rozpuszczenia. Następnie dodajemy 
przesianą mąkę chlebową i razową. Mikserem ręcznym z końcówkami do mieszania ciasta miesza-
my na początku na pierwszej prędkości do połączenia wszystkich składników. Potem przełączmy 
na drugi bieg i mieszamy od 2 do 3 minut, pilnując, by nie przegrzać ciasta. Odstawiamy miskę z 
ciastem, przykrywając ręcznikiem kuchennym na 30 min. Mieszamy wilgotną dłonią, ściskając i 
przekładając ciasto – nie wyjmując z miski. Po tym czasie posypujemy z wierzchu solą i dodajemy 
pozostałą część wody (50 g). Odstawiamy w ciepłe miejsce. W czasie wyrastania ciasta , tj. 3-4 
godz., co pół godziny przekładamy ciasto (zanurzamy palce łapiąc ciasto od spodu i rozciągając w 
górę – trzykrotnie). Po wyrośnięciu ciasto przekładamy na stolnice podsypaną mąką chlebową. 
Pozwalamy ciastu odpocząć w tym czasie myjemy miskę, przygotowujemy kosze do wyrastania 
chleba. Dzielimy ciasto na dwie części i formujemy z nich dwa okrągłe bochenki, przykrywamy 
ścierką i zostawiamy, by ciasto odpoczęło przez 10 min. Kosze do wyrastania chleba wykładamy 
lnianą wkładką, którą obsypujemy mieszanką mąki chlebowej z ryżową (po połowie, pozwoli to 
ciastu oddychać i nie przykleić się do lnianej wkładki). Po tym czasie ponownie formujemy ciasto 
w kształt okrągłego bochenka i przekładamy do koszy, górę obsypujemy tą samą mieszankę mąki 
chlebowej z ryżową, przykrywamy i odstawiamy albo w ciepłe miejsce na 3-4 godz., albo na 12 
godz. do lodówki, co nadaje głębszego smaku.

Chleb pieczemy w dobrze wygrzanym garnku żeliwnym w temp. od 260-280 stopni przez 20-30 
min.; ale przed włożeniem do garnka – chleb nacinamy chleb z wierzchu.

Pandemia koronawirusa spowodowała przerwanie corocznej tradycji organizowania Powiatowe-
go Święta Chleba. Po 10 edycjach nastąpiła dwuletnia przerwa. Ale pod koniec roku sytuacja 

epidemiczna nieco się poprawiła i postanowiliśmy, wykorzystując okazję osiągnięcia „dorosłości” 
przez nasz dwutygodnik (czyli ukończenie 18 lat), jednak podtrzymać pewien element związany z tym 
świętem. Ogłosiliśmy konkurs na „Mój Przepis na Domowy Chleb”, a jego wyniki  ogłoszone zostały 
w czasie grudniowej uroczystości. W ostatnim ubiegłorocznym  numerze opublikowaliśmy przepis na 
chleb Pani Iwony Tyslik, który zdobył w głosowaniu Kapituły Konkursowej maksymalną liczbę możli-
wych punktów, dziś możecie Państwo poznać dwa kolejne zwycięskie przepisy – Pani Sybilli Czech i 
Pana Marcina Drzymały

Nasz najlepszy domowy chleb

Oni pieką najlepszy chleb (od lewej): 
Marcin Drzymała Sybilla Czech i Iwona Tyslik


