2

Powiat Strzelecki = 744 km wrażeń
Nr 11 (397) 16-30 czerwca 2020

ISSN 1731-3775

www.powiatstrzelecki.pl

www.bip.powiatstrzelecki.pl

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

O roku ów! kto ciebie
widział w naszym kraju!

Sesja Rady Powiatu

Czy Wieszcz mógłby przypuszczać, że ktoś ośmieli się zacytować te słowa w odniesieniu
do tak zwykłego wydarzenia, jak koniec roku szkolnego?!

Debata drogowa to główny temat

Lepsze i bezpieczniejsze drogi - tego chcą wszyscy. O tym, co samorząd powiatowy już zrobił,
co będzie się działo w tym roku i w kolejnych latach mówiono na ostatniej sesji Rady Powiatu.

Ale czy to był zwykły szkolny rok? Nie, nie, i jeszcze raz nie. Nauka w szkolnych murach skończyła
się 12 marca. W związku z epidemią koronawirusa rząd zdecydował o zamknięciu szkół (i wszystkich
placówek edukacyjnych) na dwa tygodnie. Te dwa tygodnie przedłużyły się. Do końca roku szkolnego,
czyli do 26 czerwca. Początkowo nauczyciele samorzutnie zaczęli prowadzić lekcje online. Potem stało
się to obowiązkowe we wszystkich szkołach. Wszyscy bardzo szybko musieli dostosować się do zupełnie nowej rzeczywistości. I nie było to łatwe. Tym bardziej, że właściwie nikt nie był przygotowany
do takiego trybu nauki. „Ta forma edukacji jest przymusem wynikającym z sytuacji epidemicznej”
– mówił minister edukacji Dariusz Piontkowski.
dok. na str.5
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Po raz drugi złoto!

Koniec roku
w naszych
szkołach.
Nie wiecie, jak spędzić choć część wakacji czy urlopu poza domem? Przyjedźcie do nas!
Z lotu ptaka (drona) jeszcze lepiej widać, jak pięknie położone jest SSM w Górze Świętej Anny
dok. na str. 6

Od lipca wszystkie poradnie
przyszpitalne pracują!

W czasach epidemii nasz Szpital Powiatowy przyjął dobrą strategię komunikacji: na Facebooku systematycznie zamieszcza informacje o tym, jak pracują oddziały i poradnie, czy można
wziąć udział w mszy w przyszpitalnej kaplicy. Przypomina też o zasadach obowiązujących
pacjentów i tych, którzy przychodzą na badania.
dok. na str. 4

Ważne dla ósmoklasistów

Ruszył elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych!
Rekrutacja w roku 2020 prowadzona jest w formie elektronicznej.

W szkołach Powiatu Strzeleckiego na pewno znajdziesz taki profil klasy,
o jakim zawsze myślałeś: to coś dla mnie! Nie szukaj daleko, dobre szkoły są blisko Ciebie.
Szczegóły i terminy – str. 3
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P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Sesja Rady Powiatu

Co roku jedna z sesji poświęcona jest Debacie drogowej. Ona też stanowiła
główny temat obrad 24 czerwca. Już sam tytuł bardzo obszernego materiału „Jaki
rozwój dróg powiatowych – plany i możliwości – możliwości i plany” wskazuje
na rozmijanie się potrzeb z możliwościami finansowymi naszego samorządu.
Zresztą nie tylko naszego, bo sprawa niższych dochodów z tytułu udziału w
podatkach od osób fizycznych i prawnych za sprawą epidemii koronawirusa, to
problem ogólnopolski.
Do tego dochodzi jeszcze niedoszacowanie kwot przekazywanych samorządom na podwyżki płac dla nauczycieli, które kopcono odbiegają od faktycznie
ponoszonych wydatków na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń (m.in. w tej
sprawie Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast
Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Unia Miasteczek Polskich wystosowały
17 czerwca br. do Rządu i Parlamentu apel o podjęcie zdecydowanych działań).
Czyli jednym słowem – pieniędzy brakuje w samorządowych kasach. To odbija
się również na możliwościach finansowania inwestycji i remontów dróg. Mimo
że potrzeby w tym zakresie są ogromne. Zresztą już przy konstruowaniu budżetu na ten starosta Józef Swaczyna podnosił kwestie przerzucenia przez rząd na
samorządy zapowiadanych podwyżek dla nauczycieli i podkreślał, że budżet
jest tak skromny, że „nie będziemy mogli się rozwijać. Nie będziemy mogli
przeprowadzić wielu planowanych inwestycji. Szczególnie dotknie to inwestycji
drogowych, które w 2020 roku zostaną mocno ograniczone”. W rok 2020 weszliśmy więc ze skromnym budżetem, a potem… przyszedł koronawirus. I sytuacja
jeszcze się pogorszyła.
W materiale przygotowanym na Debatę drogową – szczegółowo omawianym
podczas posiedzeń komisji problemowych Rady Powiatu – znalazły się m.in. zestawienia kwot wydatkowanych przez Powiat Strzelecki na inwestycje drogowe
i remonty bieżące dróg w latach poprzednich i obecnym roku. One najlepiej
obrazują obecną sytuację.

Pokazano w nim również te
wszystkie inwestycje, które zostały
zrealizowane w roku 2018 i 2019,
niektóre przy wysokim wsparciu
dofinansowania zewnętrznego, jak
choćby zadanie pn. „Poprawa jakości
powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim - Przebudowa drogi
powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie
Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej
1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie
Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w
Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki
rowerowej i odwodnienia”, (RPO WO
na lata 2014 - 2020, dofinansowanie
75,70%). Powiat Strzelecki jako Part-

ner Projektu otrzymał dofinansowanie
w wysokości 2.569.368,29 zł, przy
całkowitej wartości zadania brutto
3.223.220,34 zł.
Oczywiście, w materiale pokazano
również to, co „na drogach” działo
się do tej pory w roku bieżącym. Do
najważniejszych tegorocznych inwestycji należy most w Grodzisku – za
niemal milion złotych – a o podstępie
prac przy tej inwestycji pisaliśmy na
naszych łamach niejednokrotnie. Nie
brakuje też informacji o remontach
bieżących dróg. Niejednokrotnie te
zadania realizowane były jako zadania
wspólne – naszego samorządu powiatowego, jak i samorządu gminnego,

czyli tej gminy, na terenie której były
wykonywane. Tak było np. z „Przebudową nawierzchni drogi powiatowej
1466 O Błotnica Strzelecka - Sieroniowice na odcinku Balcarzowice - Sieroniowice”, gdzie odnowiono odcinek
o długości ok. 645 m. Po sfrezowaniu
starej nawierzchni i wykonaniu warstwy wyrównawczej, położono nową
nawierzchnię, wyprofilowano pobocza
i odnowiono oznakowanie poziome.
To było wspólne zadanie Powiatu
Strzeleckiego i Gminy Ujazd.
Podobnym przykładem dobrej
współpracy jest „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809
O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku
Otmice - Siedlec”. Zakres robót był podobny jak w poprzednim przykładzie,
tyle że na nieco dłuższym odcinku - ok.
740 m. To była wspólna inwestycja z
Gminą Izbicko.
A co nas jeszcze czeka? Na przykład „Modernizacja skrzyżowania dróg
powiatowych 1434 O i 1472 O w miejscowości Krasowa”. To będzie wspólne
zadanie Powiatu Strzeleckiego i Gminy
Leśnica. Z kolei „Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej nr 2275 O ul.
Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
– Etap 2” Etap 2 na odcinku ponad
161 m to zadanie wspólne z Gminą
Strzelce Opolskie. Zakres prac jest
większy, obejmuje m. in.: rozebranie
muru z kamienia wapiennego; ścinanie drzew wraz z wywozem dłużyc i
karpiny; karczowanie pni i krzewów,
gęstych krzewów, budowę ścieżki
pieszo-rowerowej, budowę zjazdu na
drogę gminną – ul. Wrzosową; budowę odwodnienia i ścieku przykrawężnikowego, ustawienie oznakowania
pionowego.
Wspólnie z Gminą Kolonowskie
Powiat Strzelecki zrealizuje zadanie
pn. Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie
– Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie
ul. 1 Maja – Etap 1”.
Na zadanie pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie
– Krasiejów na odcinku Rozmierka –
Grodzisko – Kadłub” dokumentacja
jest w trakcie przygotowania. Projekt
przewidziany jest do zrealizowania
w trzech etapach, pierwszy – w roku
2021.
Z kolei na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową
ścieżki rowerowej oraz przebudową
drogowych obiektów inżynierskich”
nie tylko dokumentacja jest gotowa;
jest również pozwolenie na budowę.
To świetnie, bo to kosztowna inwestycja. Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 7,0 mln
zł, a poniesiony koszt dokumentacji
projektowej to 143.295 zł.
W odniesieniu do zaprezentowanego radnym materiału na temat inwestycji i remontów dróg w powiecie
strzeleckim, Przewodniczący Rady
Powiatu Stefan Szłapa zapytał: - Ile
kilometrów dróg zostało odnowionych sumarycznie na przestrzenie lat
2015-2020?
Andrzej Ful, Naczelnik Wydziału Dróg w strzeleckim starostwie:
- W przygotowanych materiałach
dotyczących debaty drogowej przygotowaliśmy zestawienie dotyczące
programu wieloletniego pod nazwą
„Odnowa nawierzchni powierzchni”.
Zakres robót w ramach odnów nawierzchni bitumicznych to: frezowanie
istniejącej nawierzchni bitumicz-

nej w celu uzyskania odpowiednich
płaszczyzn i usunięcia starej masy ze
smołobetonu, wykonanie warstwy
wyrównawczej z betonu asfaltowego
(lokalnie), ułożenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie
poboczy utwardzonych destruktem
bitumicznym z frezowania wraz z
profilowaniem pobocza gruntowego
za utwardzeniem, regulacja urządzeń
w pasie wykonywanych robót, odnowienie oznakowania poziomego.
Łącznie na przestrzenie lat 2015-2019
wykonaliśmy tego typu inwestycje na
kwotę 3.296.795 zł, wyremontowano nawierzchnię o łącznej długości
14.882 m. Ze względu na rozmiar prac
prowadzonych na danym odcinku
koszt inwestycji może znacznie się
różnić, a pół kilometra drogi może
kosztować nawet 2 miliony złotych.
Na przestrzenie lat 2015-2020
wykonaliśmy inwestycje na drogach
o wartości ok.3 8 milionów złotych.
Część inwestycji - w ramach wspólnego zadania z gminami z terenu
powiatu strzeleckiego. Do tych zadań
należą: droga Dziewkowice – Strzelce
Opolskie, ul. Powstańców Śląskich
w Strzelcach Opolskich; przebudowa nawierzchni drogi powiatowej
Izbicko - Ligota Dolna na odcinku
Otmice – Siedlec, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Błotnica
Strzelecka - Sieroniowice na odcinku
Balcarzowice – Sieroniowice, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej
w Kluczu, modernizacja skrzyżowania
dróg powiatowych w miejscowości
Krasowa.
Przewodniczący S. Szłapa: - Na
komisji budżetu poruszaliśmy kwestie
dotyczącą dróg powiatowych, które
nie spełniają wymogów dróg powiatowych, leżą w środku miejscowości,
są to ulice miejskie. Czy nie należałoby
spróbować zmiany klasyfikacji tych
dróg?
A. Ful: - Aby tego dokonać, potrzebna jest zgoda jednostek samorządowych. Droga publiczna nie może
pozostać bez zarządcy, są to sprawy
dotyczące własności, finansowania.
Ostatni taki przypadek był w Strzelcach
Opolskich, dotyczył ul. Budowlanych,
która została przekwalifikowana z drogi powiatowej na gminną. Należałoby
zrobić przegląd takich dróg, jest to
temat otwarty.
Przewodniczący S. Szłapa: - Zabiegałbym o to, aby przygotować
takie opracowanie, może na początek
przeanalizować na przykładzie jednej
gminy.
Radny Ryszard Nocoń: - Czy w
tym roku udało się pozyskać gminy do
współfinansowania remontów dróg?
A. Ful: - Każdego roku na etapie
przygotowywania nowego budżetu
wystosowujemy pisma do gmin z propozycją współfinansowania inwestycji
drogowych, dajemy gminom możliwość wskazania dróg, których remont
jest priorytetowy. Obecnie we wspól-

nych inwestycjach uczestniczą gminy:
Izbicko, Strzelce, Kolonowskie, Ujazd.
Kolejny punkt obrad to podjęcie
uchwały w sprawie wydelegowania
radnych Powiatu Strzeleckiego do
pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2020-2023.
W skład komisji – o czym przypomniał radnym Przewodniczący S.
Szłapa - wchodzą przedstawiciele
wytypowani przez Starostę, wydelegowani przez Komendanta Powiatowego
Policji, członek komisji wskazany przez
Prokuratora Okręgowego w Opolu
oraz dwóch przedstawicieli Rady
Powiatu. W upływającej kadencji z
ramienia Rady Powiatu w komisji
zasiadali radni: Dariusz Bolechowski
oraz Stefan Szłapa.
Ponieważ na posiedzeniach komisji problemowych Rady, o czym
poinformowali ich przewodniczący
na sesji, nie zgłoszono żadnych kandydatur, poza Komisją Budżetu, która
wnioskowała o powołanie do Komisji
Bezpieczeństwa tych samych radnych,
w głosowaniu jednogłośnie przyjęto tę
propozycję.
W dalszej części obrad radni przyjęli (również jednogłośnie) uchwały w
sprawach:
- zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Strzeleckiego
na lata 2020-2024
- zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok
2020
- nowelizacji uchwały z dnia 18
grudnia 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia planu finansowego
i inwestycyjnego na rok 2020 samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat
Strzelecki Szpitala Powiatowego
im. Prałata J. Glowatzkiego w
Strzelcach Opolskich.
Zwykle po przyjęciu protokołu
obrad z poprzedniej sesji – następuje
koniec. Ale nie tym razem.
Starosta Józef Swaczyna poinformował, że Rada Powiatu Gaszyn
wyzwała Radę Powiatu Strzeleckiego
do #GaszynChallenge - na rzecz malutkiej Mii.
Wrocławianka Mia Kurtuldu, urodzona w 2019 roku, jest chora na SMA,
czyli rdzeniowy zanik mięśni. Choroba
ta wywołuje postępujący niedowład,
osłabienie mięśniowe, upośledzając
zdolność samodzielnego poruszania
się. Jest jednak szansa na zahamowanie objawów choroby. To najdroższy
lek na świecie – za 9 mln zł.
Zasady zadania są bardzo proste,
osoby/instytucje nominowane muszą wykonać pompki lub przysiady.
Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają
minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają
minimum 10 zł na konto Mii. Osoby
nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować
kolejne 3 osoby.
dok. na str. 6

I to trzeba było zobaczyć! Wszyscy radni podjęli wyzwanie!

3

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

Ważne dla ósmoklasistów

Drogi Kandydacie!

Ruszył elektroniczny
nabór do szkół
ponadpodstawowych
Rekrutacja w roku 2020 prowadzona jest w formie elektronicznej.
Link zamieszczony na tej stronie poprowadzi Cię w miejsce, gdzie musisz wybrać ścieżkę edukacyjną https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/
oraz wprowadzić swoje dane.
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
będzie można składać w dwóch etapach:
• od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
• od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez
kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których
będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły
ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału
międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych
indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących
szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
• do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
• do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Ważne!
Pamiętaj, że wstępnie możesz wybrać trzy szkoły,
ale jedną musisz wskazać jako szkołę pierwszego wyboru, kolejne
z wyboru są alternatywą Twojej ewentualnej ścieżki edukacyjnej.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą
oraz wyboru szkół Powiatu Strzeleckiego.
W naszej ofercie edukacyjnej na pewno znajdziesz coś dla siebie!!!
Nie szukaj daleko, dobre szkoły są blisko Ciebie.
Życzymy powodzenia na egzaminie oraz samych trafnych decyzji.
Informacja dla mikroprzedsiębiorców, którzy skorzystali z pożyczki
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Umorzenie pożyczki będzie następowało z urzędu
(po uprzednim sprawdzeniu danych w CEiDG lub KRS),

pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność
gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez
urząd pracy na konto przedsiębiorcy.

Prosimy zatem o nie składanie wniosków
o umorzenie pożyczki.

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2020 r.
Dyżury pełnią:
1. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
2. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
3. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
4. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
5. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
6. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów Śląskich 15, tel. 77/461-02-92
7. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
8. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
9. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55

LIPIEC 2020
1. „Śląska”
2. „Słoneczna”
3. „Vita”
4. „Dr. Max”
5. „DOZ Apteka”
6. „LIBRA”
7. „Multifarm”
8. „Pro-Pharma”
9. „Gemini”
10. „Śląska”

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

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

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

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich realizuje instrumenty wsparcia oferowane pracodawcom i
przedsiębiorstwom w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19:
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających pracowników
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne
dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
Z uwagi na kilkukrotną zmianę przez MRPiPS wzoru formularzy wniosków /umów prosimy korzystać z aktualnych wzorów zamieszczonych na stronie powiatowego urzędu pracy.
Prosimy PRZEDSIĘBIORCÓW o rzetelne wypełnianie wszystkich rubryk w składanych wnioskach.
DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY w polu „Nazwa” muszą być zgodne z wpisem do CEIDG/KRS.
Jeżeli wnioski są wysyłane pocztą lub składane osobiście (wrzucane do urny przed urzędem) to dołączamy
do wniosku 2 (dwa) egzemplarze podpisanej umowy.

Szczegółowe informacje na stronie www.strzelceopolskie.praca.gov.pl
oraz pod numerem tel.77 462 18 00
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

OFERTY PRACY
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/

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

PRACOWNIK HALI PRODUKCYJNEJ/
JEMIELNICA
MONTAŻYSTA ŚCIAN SZKIELET.
PRACOWNIK MAGAZYNU
ZAWADZKIE
MONTAŻYSTA MEBLI
KRZYŻOWA DOLINA
		
PRACOWNIK PRODUKCJI OKIEN
ZAWADZKIE
PRACOWNIK SOCJALNY
ZAWADZKIE
		
PRACOWNIK
GRODZISKO
DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH		
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW MECH.
STRZELCE OPOLSKIE
		
NAUCZYCIEL MATEMATYKI
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPECJALISTA DS. MARKETINGU
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
SPECJALISTA DS. EKSPORTU
GRODZISKO
NA RYNEK NIEMIECKI		
		
SPRZEDAWCA – DZIAŁ BUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
MECHANIK/ LAKIERNIK/
KADŁUBIEC
WULKANIZATOR
MURARZ
WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY
WOJ. OPOLSKIE
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO
KOLONOWSKIE
		
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO
OLSZOWA
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE
		
LAKIERNIK SAMOCHODOWY/
BORYCZ
POMOC LAKIERNIKA
AUTOMATYK
STRZELCE OPOLSKIE
ŚLUSARZ - MECHANIK
ZAWADZKIE
PRACOWNIK TRANSPORTU
ZAWADZKIE
KOLEJOWEGO – DO PRZYUCZENIA
TOKARZ - ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
OPERATOR URZĄDZEŃ
ŻĘDOWICE
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO		
PRACOWNIK BUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
		
			
MECH. SAM. CIĘŻAROWYCH
JARYSZÓW
I MASZYN BUDOWLANYCH		
OPERATOR WALCA
WG ZLECEŃ
		
-

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
wykształcenie zasadnicze zawodowe
bardzo dobra znajomość programu Excel
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B
wykształcenie wyższe kierunkowe,
mile widziane prawo jazdy kat. B
wykształcenie wyższe ekonomiczne,
znajomość ogólnych zasad księg. i fakturowania
wykształcenie wyższe kierunkowe,
przygotowanie pedagogiczne
wykształcenie wyższe kierunkowe,
przygotowanie pedagogiczne
wykształcenie wyższe
2 lata dośw. zawodowego na podobnym stanowisku,
bardzo dobra znajomość j. niemieckiego
wykształcenie wyższe techniczne
znajomość rysunku technicznego,
biegła znajomość j. niemieckiego
wykształcenie zasadnicze zawodowe
umiejętność obsługi komputera
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe
prawo jazdy kat. B,
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
uprawnienia do obsługi suwnic SI lub S II
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie średnie techniczne,
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
umiejętność obsługi komputera
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
praca na wysokości powyżej 3 m – 2 lata
doświadczenia zawodowego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
uprawnienia kierunkowe

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Od lipca wszystkie poradnie
przyszpitalne pracują!

dok. ze str. 1

Szpital wraca – czy lepiej:
wrócił już - do normalnej pracy,
ale stale pracuje w zaostrzonym
rygorze sanitarnym, nie ma np.
odwiedzin. Na jak długo to się
zapowiada?
Tego nie możemy określić dokładnie. Śledzimy sytuację epidemiologiczną i zalecenia konsultantów – odpowiada Beta Czempiel,
dyrektor Szpitala Powiatowego w
Strzelcach Opolskich.
Od 7 maja można w szpitalach
przeprowadzać porody rodzinne
- prof. dr hab. n. med. Krzysztof
Czajkowski, Konsultant Krajowy
w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, oraz prof. dr hab. n. med.
Mirosław Wielgoś, Konsultant
Krajowy w dziedzinie Perinatologii,
przedstawili nowe zalecenia, ale
i tak podkreślili, że „ostateczną
decyzję o dopuszczeniu osoby
towarzyszącej podejmuje dyrektor szpitala”. W naszym szpitalu
porodów rodzinnych jednak ciągle
nie ma. Co mogłoby skłonić Panią

Dyrektor do zmiany decyzji w tej
sprawie?
Konsultant zalecił, aby porody
odbywały się w osobnym aneksie z
oddzielną łazienką, czego nie spełniamy. W lipcu podejmiemy jednak
decyzję w tej sprawie.
Nadal kilka poradni specjalistycznych nie działa. Dlaczego?
Od lipca będą działać wszystkie
poradnie
Jak teraz wygląda zaopatrzenie
w środki ochrony dla personelu?
Czy robicie już zapasy na ewentualną drugą falę epidemii koronawirusa?
Personel stosuje środki ochrony
osobistej stosownie do wprowadzonego podwyższonego reżimu
sanitarnego. Gwałtowny wzrost
liczby pacjentów z COVID-19 w
szpitalu spowodowałby większe
zużycie środków ochrony osobistej.
Obecnie nie mamy problemów
z ich zakupem. Otrzymujemy też
wsparcie z Urzędu Wojewódzkiego
z rezerw państwowych.

Wybory prezydenckie 2020

Druga tura – 12 lipca

Czeka nas druga tura, bo w pierwszej nikt nie osiągnął wymaganego progu
50 proc. głosów (plus 1 głos). Zatem 12 lipca ponownie pójdziemy do urn.
Były to wybory zupełnie inne niż wszystkie poprzednie: głosowaliśmy w cieniu
koronawirusa, a więc w maseczkach, w rękawiczkach (lub korzystając z płynów
dezynfekcyjnych), z własnymi długopisami, no i oczywiście przy zachowaniu
ograniczonej liczby osób przebywających jednocześnie w lokalu wyborczym.
Spisaliśmy się bardzo dobrze. Frekwencja była znacznie wyższa niż pięć lat
temu. Tak w kraju, jak i w naszym województwie (w 2015 r. – 42,54 proc., w tym
roku 56,68 proc.), w naszym powiecie (w 2015 r. – 37,3 proc., w tym roku 50,74
proc.), i we wszystkich gminach:
Gmina
gm. Izbicko
gm. Jemielnica
gm. Kolonowskie
gm. Leśnica
gm. Strzelce Opolskie
gm. Ujazd
gm. Zawadzkie

Frekwencja
49,87%
45,02%
45,30%
49,94%
54,52%
50,77%
47,99%

Nie tylko frekwencja była inna w tym roku. Znacznie zmieniły się także
preferencje wyborców w powiecie strzeleckim. W roku 2015 jedyną gminą w
naszym powiecie, w której ostatecznie w drugiej turze zwyciężył Andrzej Duda
była gmina Zawadzkie, gdzie przy frekwencji 39,16% zdobył 50,67% głosów. We
wszystkich pozostałych – większość głosowała na Bronisława Komorowskiego.
W tym roku w pierwszej turze wyborów Andrzej Duda zwyciężył w całym
powiecie (oddano na niego 39,55 proc. głosów) i we wszystkich gminach. Największe poparcie zdobył w gminie Zawadzkie (46,71 proc.) i w gminie Jemielnica
( 46,32 proc.). Najmniejsze – w gminie Izbicko (35,12 proc.) i w gminie Strzelce
Opolskie (35,15 proc.).
Drugie miejsce w naszym powiecie zajął Rafał Trzaskowski, którego poparło
29,50 proc. wyborców; trzecie – Szymon Hołownia z poparciem 20,08 proc.
Ciekawe, jak rozłożą się głosy poparcia w drugiej turze, kiedy wybierać
będziemy już tylko między dwoma kandydatami: Andrzejem Dudą i Rafałem
Trzaskowskim. Ten najwyższe poparcie zdobył w gminie Strzelce Opolskie, gdzie
oddano na niego 34,53 proc. głosów.
O czym warto pamiętać przed drugą turą?
Głosować będziemy w taki sposób jak w turze pierwszej. Głosujemy tam,
gdzie jesteśmy zameldowani. Lub gdzie przebywamy na stałe. Jeśli jednak ktoś
nie zdołał złożyć wniosku o dopisanie się do spisu w pierwszym terminie, czyli do
23 czerwca, teraz może to zrobić. Termin składania wniosków od dopisanie do
spisu wyborców w innej gminie - 7 lipca. Jeżeli natomiast wyborca złożył wniosek
już w pierwszym wyznaczonym terminie, głosować będzie w tym samym miejscu
również w drugiej turze, bez konieczności ponownego wypełniania wniosku.
Ważne jednak, by pamiętać o tym, że jeśli ktoś dopisał się do spisu wyborców
w innej gminie, a 12 lipca br. będzie przebywać tam, gdzie jest zameldowany
- musi uzyskać zaświadczenia o prawie do głosowania z właściwego dla siebie
urzędu gminy, czyli mieszczącego się tam, gdzie został wpisany (a nie – dopisany)
do spisu wyborców.

Spotkanie samorządowców
z Marszałkiem Senatu RP

Samorządność jest jedną z najlepszych rzeczy, która udała się nam
w ponad 30-letniej historii wolnej
Polski – powiedział Marszałek Senatu
RP prof. Tomasz Grodzki na spotkaniu
z samorządowcami w Pawłowicach
w woj. opolskim. Podkreślił, że samorządy udowodniły, iż w sprawach
lokalnych lepiej decydować na dole,
niż poprzez centralne planowanie w
Warszawie. „Państwa praca nie jest
lekka, wymaga twardych dyskusji,
ciężkich bojów, jest często niewdzięczna. Ale za to, co robicie na rzecz

swoich lokalnych społeczności należy
się Państwu szacunek, cześć i chwała”
– powiedział.
Stwierdził również że samorządy
mają obecnie trudny czas, który można wytłumaczyć polityką, ale nie da
się go wytłumaczyć z punktu widzenia
interesu Rzeczypospolitej.
Spotkanie pod hasłem „30-lecie
funkcjonowania samorządu terytorialnego” zorganizowali senatorowie
Danuta Jazłowiecka i Beniamin Godyla. Wziął w nim udział także przewodniczący senackiej komisji Samo-

rządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, Zygmunt Frankiewicz.
Obecni na spotkaniu samorządowcy
z woj. opolskiego otrzymali od Marszałka Senatu listy gratulacyjne z okazji
przypadającej w tym roku 30. rocznicy
odrodzenia samorządu terytorialnego
w Polsce.
W tym spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele władz Powiatu Strzeleckiego: starosta Józef Swaczyna, wicestarosta Waldemar Gaida i członek
Zarządu Janusz Żyłka.

W kościele też musisz
mieć maseczkę
Epidemia ciągle trwa, choć na
ulicach, w parkach, w sklepach, na
targowiskach tego nie widać. Na plażach jest tłok, a znad Bałtyku ciągle
napływają informacje o nowych zachorowaniach na COVID-19. Od 30 maja
zniesiono wprawdzie sporo obostrzeń
w codziennym życiu, ale nie wszystkie.
O tym warto pamiętać, bo mandat za
niestosowanie się do ciągle obowiązujących zasad może nałożyć nie tylko
policja (500 zł), ale i sanepid. Już nie
mandat, a karę administracyjną. Do
30 tysięcy złotych.
Ile kar nałożył w czasie epidemii
strzelecki sanepid? Około 40, w większości – po 5 tysięcy. Co zrobić, by tego
uniknąć? Stosować się do wymogów
wprowadzonych wraz z epidemią. Jeśli
na chodniku, w parku, na deptaku nie
możemy zachować co najmniej 2-metrowego dystansu od innych osób –
maseczka jest obowiązkowa. Podobnie
jak w sklepie, na poczcie, w środkach
komunikacji. W trakcie nabożeństw
i obrzędów religijnych w kościołach i
na cmentarzach Podobnie w banku,
w urzędzie czy kinie.
- Założona maseczka to nie maseczka pod brodą, czy na czole lub
tylko na ustach - mówi Katarzyna
Kanoza, dyrektor strzeleckiego sanepidu. – Maseczka musi zakrywać
usta i nos! Wiele osób przechodzi
chorobę bezobjawowo, a koronawirus,
podobnie jak inne wirusy przenosi się
w wydychanym przez nas aerozolu. Nie
tylko podczas kichania czy kaszlu, także
podczas mówienia. Jeśli nie mamy
objawów choroby – niekoniecznie
musimy być zdrowi. Chrońmy zatem

nie tylko siebie, ale i innych.
- Jeśli w sklepie zauważę kogoś
bez maseczki – mam zareagować?
- Oczywiście, choć wcześniej powinien to zrobić personel sklepu. To
należy do jego obowiązków. Podobnie
jak do personelu w restauracji czy kawiarni należy dezynfekowanie stolików
i ustawienie ich w odpowiedniej odległości od siebie, a my tam wchodzimy
w maseczce i zdejmujemy ją dopiero
po zajęciu miejsca przy stoliku.
- Na targowisku też maseczki są
obowiązkowe?
- Tak. Dodatkowo zalecam noszenie tam rękawiczek. I zachowywanie,
mimo maseczek, dystansu od innych
osób. To zachowanie dystansu konieczne jest też na placach, plażach,
parkingach. Nawet na drogach leśnych
czy w ogrodach botanicznych. Jeśli to
niemożliwe – trzeba założyć maseczkę. Przypominam też o konieczności
częstego mycia rąk. Dobrze byłoby
też włożyć do torebki spray z płynem
dezynfekcyjnym i spryskiwanie nim
dłoni, bo przecież nie wszędzie ręce
można umyć.
- Można już organizować koncerty
w plenerze…
- Od 30 maja w przestrzeniach
otwartych dozwolona jest organizacja
zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do
150 osób. Uczestnicy muszą jednak
zasłaniać usta i nos lub zachować
2-metrowy dystans społeczny. Zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia to
sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację
epidemiologiczną zgromadzenia lub

koncerty plenerowe nie powinny się
odbywać. Ostateczna decyzja należy
jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
- Na spotkaniach przedwyborczych mało kto miał maseczkę. Na
ostatniej pielgrzymce na Górze św.
Anny – również.
- I jak mam to skomentować? Obostrzenia nadal obowiązują. Epidemia
trwa.
Może warto w tym miejscu przytoczyć słowa prof. Krzysztofa Simona,
kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i
Hepatologii Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, dolnośląskim konsultantem wojewódzkim do spraw chorób
zakaźnych, z 30 czerwca br.:
- Jak będą ludzie w zamkniętych
pomieszczeniach lekceważyli innych,
będą chodzili bez masek, będą kaszleć
i przesiadywać w knajpach, to znowu
będą skoki zakażeń, jak to się zdarzyło
w Lizbonie w Portugalii, jak to jest
dzisiaj w Leicester w Wielkiej Brytanii.
Jeśli porzucimy te zasady, to samo
będzie u nas.
- Podstawowa wakacyjna zasada
- to odpowiedzialność społeczna. Nie
ma takiej sytuacji, że epidemii nie ma,
że mnie ona nie dotyczy. Epidemia koronawirusa była, jest i będzie, póki nie
powstanie szczepionka. (…) Dziennie
notujemy ponad 200, 300 przypadków,
tych klinicznych, jawnych. Wcześniej
dodawano do tej liczby wyniki testów
przesiewowych na Górnym Śląsku,
teraz jednak wykonuje się testy tylko u
osób, które są przyjmowane do szpitali, albo z kontaktu bezpośredniego. To
zmienia statystykę.
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O roku ów! kto ciebie
widział w naszym kraju!

Egzamin ósmoklasisty został przesunięty z kwietnia na czerwiec. Również matury (tylko pisemne, bez części
ustnej) odbyły się w czerwcu, a nie w
maju. W ostrym reżimie sanitarnym.
Nie wszyscy mogli je zdawać w pierwszym terminie. Ci, którzy zachorowali
na COVID-19 albo w tym czasie objęci
byli kwarantanną, podejdą do egzaminu dojrzałości w lipcu.
No i koniec roku szkolnego też wyglądał inaczej niż zwykle. W wielu szko-

łach nie zorganizowano wspólnych
uroczystości, na których wręczano
świadectwa i nagrody i gratulowano
rodzicom. Jeśli takie zorganizowano
– to dla najlepszych uczniów, którzy
w salach zasiedli z zachowaniem
„dystansu społecznego”, i w maseczkach. Pozostali uczniowie odbierali
świadectwa indywidualnie. Również
w maseczkach.
Rok szkolny 2019/2020 skończył
się. Nowy ma się zacząć we wtorek

1 września 2020. Tyle wiadomo na
pewno. I choć premier Mateusz Morawiecki zapowiedział 25 czerwca, że
uczniowie wrócą do szkół po wakacjach, to pod koniec czerwca trudno
prognozować, jak rozwinie się sytuacja
epidemiczna. Tym bardziej, że wirusolodzy zapowiadają tzw. „drugą falę”
zachorowań. W każdym razie MEN
przygotowuje się na różne scenariusze
od września.

Egzaminy
w cieniu koronawirusa

22 czerwca w Technikum i Branżowej Szkole I-go stopnia zaczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, potocznie zwane egzaminami
zawodowymi.

Sprzedawca

roku
Koniec ołach.
ych szk
w nasz

Mechatronik

Technik żywienia

Instruktaż przed egzaminem operatorów CNC
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich do egzaminu przystąpiło
212 osób - 158 uczniów technikum, 29
uczniów Branżowej Szkoły I-go stopnia
oraz 25 słuchaczy Kwalifikacyjnych
Kursów Zawodowych

Zaplanowanych zostało 65 egzaminów w 10 kwalifikacjach.
Uczniowie przystępowali do egzaminów pisemnych w formie elektronicznej oraz egzaminów praktycznych.
Wyniki egzaminów zostaną przekazane uczniom w dniu 31 sierpnia.

Pamiętamy o jubilatach!

Odkąd zapanowała epidemia koronawirusa, odwiedziny przedstawicieli
władz Powiatu Strzeleckiego zostały
wstrzymane. Nie znaczy to jednak,
że nasz samorząd zapomniał o tych,
którzy kończą okrągłe urodziny powyżej 90 lat.
Osobistych odwiedzin nie ma – co
oczywiste ze względów bezpieczeń-

stwa – ale o każdym jubilacie pamięta
się. Każdy z nich otrzymuje list gratulacyjny i piękne życzenia. Cóż to byłyby
jednak za urodziny bez słodkiego
upominku! A więc i ten trafia do rąk
jubilatów, którym serdecznie życzymy:
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości.
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Sesja Rady Powiatu

dok. ze str. 2

Dwa dni wcześniej podobną akcję zorganizowano przed budynkiem starostwa. W deszczu, z parasolami, przysiady
(niektórzy pompki) robili zarówno członkowie Zarząd Powiatu, jak i pracownicy starostwa.
A Powiat Strzelecki nominował do kolejnych zadań: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Op., Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznę w Strzelcach Opolskich, PKS Strzelce Opolskie S.A. i Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich.
Kwota zbierana za pośrednictwem fundacji siepomaga.pl rośnie: jest już 5.612.384,85 zł (stan na 30 czerwca br.).

dok. ze str. 1
Noclegi w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Górze Św. Annymoże myślicie, że to miejsce nie dla
Was, bo blisko, bo znacie okolicę i
jeszcze mieści się w byłym budynku

szkoły- nic bardziej mylnego. To miejsce, które od pierwszych minut działa
jak balsam na duszę. Wszystkie problemy codzienności i zgiełku zostają
daleko w tyle.
Położenie idealne w otoczeniu
Parku Krajobrazowego, tuż przy Bazylice Św. Anny, miejsce gdzie łączą
się ze sobą szlak religijny, historyczny,
przyrodniczy a nawet kulinarny -jednocześnie zachowuje kameralny i pełen
uroku klimat.
Już od progu przywita Was przemiła Pani na recepcji,-w której znajdziecie również wiele materiałów
związanych z naszym regionem a także
uzyskacie pełną informację turystyczną. Obsługa sprawi, że poczujecie się
jak najważniejsi goście w okolicy a rozmowa z nami- mam nadzieję, wywoła

Po raz drugi złoto!

uśmiech na twarzach naszych gości.
Na ścianach zobaczycie przepiękne wielkoformatowe fotografie z
okolic Góry Św. Anny autorstwa Pana
Błażeja Duka i znajdziecie tu świecące
czystością, ładne
pokoje z których
rozpościerają się
atrakcyjne, kojące widoki, które
p o z w o l ą Wa m
się zrelaksować i
przemyśleć wiele
spraw. A wszystko
to w zgodzie z naturą i samym sobą.
W Schronisku poza wygodnymi
materacami, nowoczesnymi łazienkami, kuchnią wyposażoną we wszystko
co trzeba do przygotowania posiłku
oraz bezpłatnym Wi-Fi, znajdziecie
również świetlicę a w bezpośrednim
sąsiedztwie urocze miejsce na ognisko,
przy którym można miło i nastrojowo
spędzić wieczór.
Śniadanie, również można zjeść w
otoczeniu natury.
Można kopać piłkę, jeździć na
rowerach, skorzystać z pobliskiego basenu. Można też grillować od rana do
wieczora, grać w planszówki, chodzić
po lesie, biegać w otoczeniu przyrody
lub uprawiać nordic walking, Jest tu
miejsce do mniej lub bardziej aktywnego relaksu.
Jeśli chcecie się wyciszyć odnaj-

dziecie tu swoją samotnię ale można
zintegrować się także z pozostałymi
przybyszami np. schodząc do wspólnej kuchni, gdzie stoi duży stół na
wieczorne pogaduchy albo spędzić
klimatyczny wieczór przy ognisku.
Schronisko, to miejsce idealne
dla grup i turystów indywidualnych,
amatorów aktywnego spędzania
czasu oraz preferujących popołudnie
z książką.
Jest tu duży ogród i miejsce do
uprawiania sportu, niezwykłym miejscem dla grup, które chciałyby rozwijać się artystycznie jest przepięknie
położona scena na której zarówno inscenizacje teatralne, jak i zespoły muzyczne, taneczne a nawet goszczące u
nas chóry prezentują się imponująco!
Malowniczy krajobraz wokół
Schroniska jest oczywiście idealnym
miejscem na plenery malarskie.
U nas też, przede wszystkim będziecie mogli poczuć się bezpiecznie,
ponieważ obiekt posiada pełną instalację sygnalizacji pożaru, oświetlenia
awaryjnego oraz autonomicznego
systemu oddymiania a nad waszym
bezpieczeństwem czuwa wyspecjalizowana firma. Ponad to, w tym ciągle
jeszcze wyjątkowym czasie, spełniamy
wszystkie warunki bezpiecznego przyjmowania turystów.
Na dowód tego, że zapewniamy
najlepszą jakość usług noclegowych,
dbałość o jakość pobytu naszych

gości, udzielaną informację turystyczną a także estetykę
Schroniska i jego
otoczenia - niech
będzie fakt, że po raz
kolejny zostaliśmy
nagrodzeni Złotym
Wyróżnieniem w
prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych za pracę w 2019 roku.
Wyróżnienie takie corocznie przyznaje Minister Edukacji Narodowej
oraz Polskie Towarzystwo Schronisk
Młodzieżowych.
Wydaje się Wam, że znacie Górę
Św. Anny? Jej legendy? Jej urokliwe
zakątki, ciekawe miejsca i piękne
krajobrazy, które warto zatrzymać w
obiektywie aparatu?
A może pokusicie się o odkrycie
naszej fascynującej Góry jeszcze raz z
innej perspektywy? Zostańcie u nas na
noc a przekonacie się, że po zmroku tu

też bywa interesująco.
Jeśli szukacie noclegu w przytulnym i kameralnym miejscu lub chcecie
miło spędzić czas ze znajomymi- właśnie nas znaleźliście!
Od dawna szeroko otwieramy podwoje i gościnnie przyjmujemy wszystkich turystów bez względu na wiek.
Mamy najbardziej atrakcyjne ceny
w okolicy i możliwość płatności kartą.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej www.ssm-goraswanny.pl profilu na FB lub kontaktu
telefonicznego 77/4615473
Danuta Kupny

Relacja z gry terenowej „Śladami dawnych pocztówek”

Siedem drużyn postanowiło zmierzyć się z historią i stawiło się
na starcie gry terenowej organizowanej przez Powiatowe Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich 27 czerwca br. Drużyny zebrały się
o 14.00 w Parku Miejskim, by otrzymać pierwsze tropy i przystąpić
do wykonania zadania.
Jak na tytuł gry przystało, pierwszymi wskazówkami były reprodukcje historycznych widokówek, które wskazywały drużynom kolejny przystanek na trasie tej letniej zabawy. Łącznie każda z drużyn

musiała odwiedzić 7 miejsc, do których prowadziło 7 wskazówek, wysyłanych - po
przysłaniu przez drużyny prawidłowych odpowiedzi - za pomocą internetowego
komunikatora. A pytaliśmy o różne informacje: uczestnicy musieli m.in. rozpoznać
na pocztówce i nazwać nieistniejący już budynek przedwojennego starostwa (to
pytanie uznano za najtrudniejsze), czy o lokalizację strzeleckich łazienek. Trasa
wiodła od Parku, poprzez Rynek z budynkiem miejskiego Ratusza, Liceum Ogólnokształcące, po miejską pływalnię. Na trasie znalazły się także budynek poczty,
kościół św. Barbary czy wreszcie dworzec PKP, skąd blisko już było do mety - czyli
siedziby Powiatowego Centrum Kultury. Zwyciężyła rodzinna drużyna Państwa
Kawalerowicz – Państwo Marcin i Sylwia z córkami Martą i Zosią. Pokonali 5-kilometrową trasę w 70 minut i wygrali bilet do Parku Rozrywki.
Wszystkie drużyny ukończyły trasę pomyślnie i dotarły do siedziby organizatora. Każda z nich otrzymała na mecie pakiet pamiątkowych gadżetów – kubki,
magnesy i zakładki z reprodukcjami starych pocztówek. Ta formuła poznawania
historii bardzo się uczestnikom spodobała i na powtarzające się pytania: kiedy
następna? – odpowiadamy: we wrześniu. Pragniemy powtórzyć tę zabawę,
a jednocześnie zachęcić wówczas do zwiedzania wystawy, która właśnie we
wrześniu będzie eksponowana w Regionalnej Izbie Tradycji PCK. Do obejrzenia
będzie bowiem cała, licząca 161 sztuk kolekcja historycznych kart pocztowych,
zakupiona przez PCK dzięki dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego. Patronatem
medialnym grę terenową objęli: Dwutygodnik Powiat Strzelecki, Strzelec Opolski
oraz Radio Park.
Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor PCK w Strzelcach Opolskich
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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

Strzelce Opolskie, dnia 24.06.2020 r.

STAROSTA STRZELECKI

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

Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można
uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

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

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

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

Zabierz aplikację na wakacje

• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie,
w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12
miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu
Skarbowego, Urzędu Pracy.
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Uwaga wnioskodawcy

Programu Aktywny Samorząd!

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

Skład: P.Z. "Solpress" sp. z o.o.
Opole, ul. Damrota 4
Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

• Przez Internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
77 440 17 97.

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

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

z nieodpłatnej pomocy prawnej

absolutorium, a decyzją Walnego
Zgromadzenia nadwyżka budżetowa
została przeznaczona na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w roku
bieżącym. Członkowie Walnego Zgromadzenia byli też zgodni w sprawie
wyboru władz na nową kadencję w
latach 2020-2024, ponownie przewodniczącym Zarządu został Waldemar
Gaida, a przewodniczącym Zgromadzenia Józef Swaczyna.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

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

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Skorzystaj

1 lipca odbyło się w siedzibie starostwa Walne Zgromadzenie Związku
Celowego Powiatowo-Gminnego Jedź
z Nami”. Główny temat – podsumowanie działalności Związku w roku 2019,
ocena wykonania budżetu i wybory
Zarządu na nową kadencję (koniec
obecnej przypada na lipiec br.).
Pozytywna ocena zarówno całej
działalności Związku, jak i wykonanie budżetu za ubiegły rok stało się
podstawą do udzielenia Zarządowi

Kto może otrzymać pomoc?

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

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

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z
2020 r. poz. 283 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację,
o wydaniu w dniu 24.06.2020r. na rzecz spółki Zakłady Wapiennicze Lhoist
S.A. 46-050 Tarnów Opolski ul. Wapiennicza 7, decyzji nr 259/2020. o zmianie
decyzji Starosty Strzeleckiego nr 80/18 z dnia 02.03.2018r. o pozwoleniu
na budowę I Etapu inwestycji „Budowa węzła kruszenia wstępnego nowej
kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do
istniejącego zakładu wraz z drogą technologiczną oraz połączenie transportu z istniejącą łamiarnią wtórną wraz ze składowiskiem buforowym”, na
działkach ewid. nr 469/2, 657/1, 657/2, 662 obręb ewid. Otmice, jednostka
ewid. Izbicko, zmienionej decyzją Starosty Strzeleckiego nr 355/19 z dnia
11.07.2019r., w części projektu budowlanego, w zakresie budowy stacji
paliw na działce ewid. nr 662/2 obręb ewid. Otmice, jednostka ewid. Izbicko
(działka powstała po podziale działki nr 662).

Absolutorium dla Zarządu
„Jedź z Nami”

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku do PROGRAMU AKTYWNY
SAMORZĄD. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie
barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Przypominamy i zachęcamy - możecie
Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu korzystając z Profilu Zaufanego
na platformie ePUAP.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia
2020 r. Zachęcamy do odwiedzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich.
więcej: https://pcpr.strzelceop.pl/index.php/aktywny-samorzad

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.

Co to jest ProteGO Safe? To aplikacja, która pomaga w walce z koronawirusem. Co powinniście o niej
wiedzieć? Jest bezpieczna i bezpłatna.
Nie śledzi Waszej lokalizacji, nie ma
dostępu do plików i danych w Waszych
telefonach, nie wie z kim i kiedy się
spotkaliście. Mimo to poinformuje
Was jeśli mieliście kontakt z osobą
zakażoną.
Nieważne, czy w te wakacje jedziecie w góry, czy nad morze. Czy
spędzacie je na wsi, czy w mieście.
Gdziekolwiek będziecie, miejcie przy

sobie aplikację ProteGO Safe, która - w
razie potrzeby – wyśle Wam powiadomienie o kontakcie z koronawirusem.
Pobierzcie ją na swoje telefony już
dziś:
Korzystasz z telefonu z systemem
Android – pobierz ProteGO Safe ze
sklepu Google Play.
Korzystasz z telefonu z systemem
iOS – pobierz ProteGO Safe ze sklepu
App Store.
Więcej informacji, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania, na www.gov.pl/protegosafe

Wyrazy głębokiego współczucia
po śmierci

Andrzeja Lesika

sołtysa Lichyni w latach 2012-2019
przekazujemy

Rodzinie i Bliskim

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
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
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Sukcesy naszych uczniów
Bilet do Rzymu dla Szymona

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego
im. Mieszka I przy ZSP w Zawadzkiem
zwycięzcą w XVI Konkursie Papieskim
W sobotę 20 czerwca we Wrocławiu
odbył się finał regionalny XVI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego Instytutu Tertio Millennio, który w
tym roku przebiegał pod hasłem „Życie
i wolność – dar i zadanie”. Odbył się
on jednocześnie w 9 regionach Polski,
a jego celem było wyłonienie najlepszych spośród najlepszych specjalistów od nauki Jana Pawła II. Diecezję
opolską reprezentował uczeń I klasy
Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I przy ZSP w Zawadzkiem - Szymon
Cybulski. Sześciu uczestników etapu
finałowego zgromadziło się w sali
„U Wujka” (to chyba nie przypadek)
przy Duszpasterstwie Akademickim
"Maciejówka", gdzie przed specjalnie
powołaną komisją, odbyła się obrona
wcześniej napisanych prac. Temat
eseju w którym Szymon zaprezentował
swój punkt widzenia brzmiał: „Jaką
drogą pójdziemy w trzecie tysiąclecie? «Kładę dziś przed tobą życie i
szczęście, śmierć i nieszczęście» —
mówi prorok. Bracia i siostry, proszę

was: «wybierajcie życie»! Ten wybór
dokonuje się w sercu, w sumieniu
człowieka, ale nie pozostaje on bez
wpływu również na życie społeczności — narodu.” (Jan Paweł II, Legnica,
02.06.1997 r.) Czy wezwanie „wybierajcie życie” jest w trwającym trzecim
tysiącleciu realizowane? Jury uznało
Jego pracę za bardzo interesującą,
którą z sukcesem też obronił podczas
dyskusji filozoficzno-teologicznej
z komisją oceniającą. Tym samym
Szymon wygrał finałowe zmagania
zajmując I miejsce. Zdobył również
nagrodę główną – wyjazd do Rzymu.
Serdecznie gratulujemy!
A tak o konkursie z epidemią w tle
pisze sam zwycięzca:
Pierwszy etap Konkursu Papieskiego
(czyli quiz dotyczący postaci świętego
Jana Pawła II) rozwiązałem pozytywnie 4 marca, kiedy to odnotowano
pierwszy w Polsce przypadek zakażenia koronawirusem. Wówczas nikt nie
spodziewał się jeszcze, że przez długi
czas będzie panowała kwarantanna
społeczna, a nauka będzie prowadzona zdalnie. Ale stało się… Czas

pandemii na pewno nie był, nie jest i
nie będzie czasem łatwym, ponieważ
wszyscy martwimy się o swoje zdrowie, o swoich najbliższych; w naszych
głowach kłębią się tysiące myśli.
Mnie jednak udało się zmobilizować,
znaleźć motywację i przygotowywać
się do dalszego - drugiego etapu.
Wiadomość o jego pomyślnym wyniku i zakwalifikowaniu się do etapu
III bardzo mnie zaskoczyła i oczywiście… ucieszyła.
Wówczas zaczęły się trudności - trzeba
było napisać esej na jeden z trzech
tematów. Szczerze powiedziawszy,
pierwszy raz w życiu spotkałem się
z tym gatunkiem… Jednak z pomocą Pani Polonistki – Agnieszki Miksy,
dowiedziałem się co to za forma pisarska i jak ją zrealizować . Następnie
przystąpiłem do przyswajania podanej
bibliografii – dokumentów i homilii
Jana Pawła II. Na tej podstawie napisałem czterostronicową pracę, przedstawiającą moje spojrzenie na temat. W
tym bardzo pomogli mi Pan Dyrektor i
Pani Katechetka. Prowadziliśmy długie
rozmowy, omawialiśmy dogłębnie
każdy wątek. Pod koniec kwietnia
wysłałem pracę organizatorom.
18 maja, jak pewnie większość wie,
obchodziliśmy setną rocznicę urodzin
świętego Jana Pawła II. Właśnie w tym
dniu otrzymałem następującą wiadomość: „Drogi Uczestniku, Gratuluję!
Zostałeś zakwalifikowany do 4 etapu
XVI Konkursu Papieskiego.”
W ciągu miesiąca jeszcze raz dokładnie przeanalizowałem swoją pracę,

ponownie przestudiowałem bibliografię; przeprowadziłem wyczerpujące rozmowy z Dyrektorem i Panią
Katechetką; stawiano mi hipotetyczne
pytania, jakie może zadać komisja
podczas obrony… i dwa z nich okazały
się trafione.
Zdobycie pierwszego miejsca jest dla
mnie wielkim wyróżnieniem oraz docenieniem całego trudu włożonego w
przygotowania. Czas pandemii, ciągłe
siedzenie w domu potrafią człowieka
bardzo rozleniwić i trudno znaleźć motywację do nauki. Mnie jednak udało
się pokonać przeciwności.
Czym był dla mnie udział w konkursie? Na pewno swoistym uczczeniem
setnej rocznicy urodzin świętego
Jana Pawła II, w którego biografię i
nauczanie się wgłębiłem. Zachęcam
do tego każdego. Przykład tego niezwykłego świętego może nas wiele
nauczyć, a także poszerzyć horyzonty
myślowe oraz kształtować wiarę. Ten
wielki Polak jest wielokrotnie cytowany podczas różnych wydarzeń czy
uroczystości, zarówno religijnych, jak
i świeckich, co świadczy o doniosłości,
uniwersalności i nieprzemijalności
jego słów.
Gorąco zachęcam wszystkich do
udziału w kolejnej edycji Konkursu Papieskiego. Warto, gdyż można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji
o postaci świętego Jana Pawła II oraz
przez jego nauczanie, kształtować siebie. A kto wie… Może komisja doceni
właśnie Was…
Szymon Cybulski

III miejsce
Piotra

29 lutego Opolski Oddział PTF
zaprosił wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a w
szczególności fizyką, do udziału w 53
Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym,
który nieprzerwanie od 52 lat realizowany jest przez Członków Oddziału
Opolskiego Polskiego Towarzystwa
Fizycznego i pracowników Instytutu
Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Do rywalizacji w tegorocznej edycji turnieju
przystąpiło 284 uczniów z całego województwa, w tym 10 uczniów CKZiU.
Uczniowie w I etapie rozwiązywali test
wyboru zawierający 25 pytań. Na rozwiązywanie testów mieli do dyspozycji
75 minut. Do II etapu przeszli ci uczniowie, którzy uzyskali minimum 12
punktów z testów. W całym województwie do II etapu odbywającego się w
tym samym dniu, zakwalifikowało się
146 uczniów, w tym 6 uczniów CKZiU:
Piotr Łazik z 4 Tam, Piotr Krzyżostaniak
z 4 Tcw, Szymon Neznal, Piotr Ziemba
i Jakub Barszczewski z 2 Ta oraz Józef
Mróz z 1Ta. Uczniowie w II etapie
rozwiązywali zadania i pytania o charakterze opisowym, na rozwiązanie
których mieli 90 minut.
Z powodu zaistniałej sytuacji w
kraju związanej z pandemią turniej
został zakończony po II etapie. Po ocenie prac uczniów po I i II etapie Piotr
Łazik z 4 Tam zajął III miejsce w województwie opolskim zdobywając tytuł
Laureata 53 Międzyszkolnego Turnieju
Fizycznego! To kolejny sukces Piotra.
W turnieju brali uczniowie z 23
szkół województwa opolskiego. W klasyfikacji zespołowej uczniowie CKZiU
zajęli 8 miejsce w województwie! To
duży sukces.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, którzy
poświęcili sobotnie przedpołudnie i
wzięli udział w Turnieju Fizycznym oraz
gratuluję Piotrowi zdobytego tytułu i
zajęcia wysokiej lokaty w tegorocznej
edycji turnieju.
Katarzyna Uchańska-Łukasik
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