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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Rządowy skok na szpitale

Czy nasz szpital przestanie być „nasz"? Czy przestanie być powiatowy?

23 grudnia ukazało się zarządzenie ministra zdrowia „w sprawie utworze-

nia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących
restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą
w rodzaju świadczenia szpitalne”. Jego najważniejszym punktem ma być centralizacja szpitali. Zwłaszcza powiatowych.

Dlaczego?

Bo szpitale powiatowe, zdaniem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego –
zupełnie sobie nie radzą.
dok. na str. 7
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statnia w ubiegłym roku sesja zwołana została tuż przed
świętami – na 23 grudnia. Jak wszystkie obrady w czasie pandemii odbyła
się w trybie zdalnym, a uczestniczyło
w niej 18 radnych.
Proponowany porządek obrad
na wniosek Starosty Strzeleckiego
poszerzony został o wprowadzenie
kilku projektów uchwał w sprawach:
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
strzeleckiego w 2021 roku; ustalenia wysokości opłat za usuwanie i
parkowanie pojazdu usuniętego z
drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od wykonania dyspozycji usunięcia
pojazdu, nowelizacji uchwały Rady
z października 2020 r. w sprawie
zatwierdzenia planu finansowego i
inwestycyjnego na rok 2020 Szpitala
Powiatowego w Strzelcach Opolskich
oraz zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2021
naszego szpitala.
Radni przychyli się też do kolejnego wniosku Starosty Strzeleckiego
– o wprowadzenie autopoprawek do
uchwał w sprawach: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2020-2024 oraz
zmiany budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.
Najważniejszymi jednak tematami były: budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2021 oraz Strategia Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030.
Informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym
radni otrzymali na swoje skrzynki
mailowe, na sesji żaden z radnych
nie miał do nich uwag.
Kolejnym punktem obrad było
Sprawozdanie z działalności komisji
problemowych za rok 2020.
Jak przypomniał Przewodniczący
Rady Stefan Szłapa każda z komisji
złożyła sprawozdanie ze swojej
działalności za rok 2020. Były one
szczegółowo omawiane na posiedzeniach poszczególnych komisji
problemowych.
Radni przyjęli te sprawozdania
jednomyślnie.
Jednogłośnie głosowali również
za przyjęciem uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na rok 2021, po przedstawieniu stanowiska w tej sprawie
przez przewodniczących wszystkich
komisji problemowych – wszystkie
komisje zaopiniowały to pozytywnie.
Radni jednomyślni byli też w
sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych na rok 2021, podobnie wypowiedzieli się przewodniczący komisji problemowych Rady w tej
kwestii, występujący w ich imieniu.
Uchwalony został także plan pracy Rady Powiatu Strzeleckiego na rok
2021 – również bez uwag.
Jednomyślnie radni przyjęli
uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Programu Naprawczego Szpitala
Powiatowego im. Prałata J . Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
Przypomnijmy, że jest to wymóg
w stosunku do wszystkich szpitali
samorządowych, w których wynik
finansowy wykazuje stratę.
Kolejny punkt obrad stanowiło
głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata
2021-2030.
Przewodniczący Rady S. Szłapa

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
dodał w tym miejscu: - Do tej uchwały są jeszcze wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych przez
firmę Delta Partner, która opracowała cały ten dokument. Materiały
zostały przekazane radnym drogą
elektroniczną, niektórzy z Państwa
brali w konsultacjach czynny udział,
również ja reprezentując Radę Powiatu miałem możliwość uczestniczenia
w tych pracach.
Przed podjęciem uchwały głos
zabrał wicestarosta Waldemar Gaida: - Strategia Rozwoju Powiatu
Strzeleckiego jest najważniejszym
dokumentem określającym kierunki
rozwoju powiatu na najbliższe lata.
Ponadto ten dokument strategiczny
jest formą umowy społeczno-instytucjonalnej, której przygotowanie,
realizacja i niezbędne modyfikacje
następują w miarę zmieniających
się warunków społeczno-gospodarczych. Jej celem jest wskazanie
misji, wizji oraz celów strategicznych i operacyjnych, a także zadań
strategicznych, których realizacja w
określonym horyzoncie czasowym
przyczyni się do wielokierunkowego
rozwoju powiatu.
W bezpośrednich konsultacjach
oraz w tworzeniu samego dokumentu aktywnie uczestniczyli naczelnicy
wydziałów tutejszego starostwa,
dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego, a także
przedstawiciele służb zespolonych
i urzędów gmin z terenu powiatu
oraz opiekunowie projektu ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych Delta Partner.
Przy konstruowaniu Strategii
uwzględniono również opinie mieszkańców powiatu strzeleckiego zebrane podczas przeprowadzonych badań
ankietowych.
Przed podjęciem uchwały powinny być przedłożone Radzie Powiatu
wyniki konsultacji społecznych.
Zostały one przeprowadzone w
dniach 26.11.2020- 01.12.2020 i
zapewniły udział społeczeństwa w
niniejszym postępowaniu. Projekt
został opublikowany na stronach BIP
Powiatu oraz na FB Powiatu. Pragnę
złożyć podziękowanie dla firmy Delta
Partner za pracę w przygotowaniu
tego dokumentu strategicznego dla
naszego samorządu.
Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030 została
przyjęta uchwałą Rady Powiatu –
radni głosowali jednomyślnie.
Taki sam wynik głosowania był
także przy kolejnych uchwałach w
sprawach: określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki,
na które przeznacza się w 2021
roku środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich
finansowanie; przyjęcia „Powiatowego programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie na
lata 2021-2025”; zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024; zmiany
budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2020; ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2020 oraz określenia ostatecznego
terminu ich realizacji w roku budżetowym 2021; wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Strzeleckiego na
lata 2021-2024.

Po tym przystąpiono do głosowania nad budżetem Powiatu Strzeleckiego na rok 2021 (o którym szerzej
piszemy na str. 3 – przyp. red.).
Zanim to jednak nastąpiło, Przewodniczący Rady S. Szłapa poinformował: - Projekt Budżetu na
rok 2021, uzyskał pozytywna opinię
wszystkich komisji problemowych
oraz pozytywną opinię zbiorczą Komisji Budżetu.
Starosta Józef Swaczyna: - Pani
Skarbnik Powiatu przedstawiła informację dotyczącą procedur opracowywania i przekazania projektu
uchwały, zaznaczając, iż wszystkie
normy wynikające z przepisów prawa
zostały zachowane. Projekt uchwały
budżetowej otrzymał pozytywną
wszystkich komisji problemowych,
żadna z komisji nie wprowadziła
zmian do budżetu, również pozytywną opinię zbiorczą wydała komisja
budżetu. Uzyskaliśmy również pozytywną opinie wszystkich trzech składów orzekających Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu. Również
pozytywnie została zaopiniowana
możliwość sfinansowania deficytu
określonego w uchwale budżetowej
Rady Powiatu na rok 2021.
Pragnę podziękować wszystkim,
którzy brali udział w pracach nad
przygotowanie budżetu na 2021:
radnym, Zarządowi, Pani Skarbnik
wraz z całym wydziałem finansowym, naczelnikom wydziałów oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do
skonstruowania tego budżetu.
Budżet Powiatu Strzeleckiego
na rok 2021 został jednogłośnie, a
podziękowania do wszystkich, którzy
włączyli się w przygotowanie budżetu, przekazał także Przewodniczący
Rady.
O ile wszystkie poprzednie projekty uchwał dogłębnie były analizowane na posiedzeniach komisji
problemowych, to projekt uchwały
w sprawie rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku
nie przeszedł tej procedury i wzbudził
najszerszą dyskusję.
Wicestarosta W. Gaida: - Pozwolę
sobie o kilka słów wyjaśnienia. Temat
dyżuru aptek na trenie powiatu jest
„przerabiany” już od jakiegoś czasu.
Z zapisów zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne wynika, że rada
powiatu ma obowiązek w uchwale
ustalić harmonogram dyżurów aptek na danym terenie. Uchwała jest
aktem prawa miejscowego i powinna
być, jako akt prawny, realizowana.
Od czasu pojawienia się pandemii,
czyli od kwietnia 2020 jest istotny
problem z dyżurami nocnymi aptek
w naszym powiecie. Otrzymujemy
sygnały od naszych mieszkańców,
iż nie można zrealizować recept po
godzinie 20 na terenie całego powiatu. Nasi mieszkańcy, aby zrealizować
recepty, muszą jechać do Kędzierzyna
lub Opola. Wystosowaliśmy pismo
do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o wsparcie,
jednak zostaliśmy pouczeni, aby nie
straszyć aptekarzy konsekwencjami
nierealizowania prawa miejscowego,
sugerowano nam, że nasz samorząd
powiatowy ma zawrzeć dodatkowe
porozumienie z aptekami i zapłacić
za nocne dyżury aptek. Nie udało
nami się uzyskać wsparcia ze strony
Wojewody Opolskiego. Nie możemy

dopuścić do sytuacji, ze żadna apteka nie dyżuruje w święta, czy w
godzinach nocnych. Ustawodawca
nie przewidział żadnych formalnych
instrumentów egzekwowania prawa
miejscowego.
Starosta J. Swaczyna: - Jeżeli
dalsze rozmowy nie przyniosą rozwiązania w tej materii, będziemy
chyba zmuszeni wystąpić na drogę
sądową. Podejmujemy uchwały
prawa miejscowego, które nie są
realizowane, ale Okręgowa Rada
Aptekarska nie zgadza się z naszymi
argumentami. W interesie naszych
mieszkańców musimy doprowadzić
ten temat do końca.
Przewodniczący Rady S. Szłapa:- Chciałbym zwrócić uwagę na
obecne uregulowania, jeżeli chodzi o
sieć aptek, które są porozrzucane po
całym powiecie od Kielczy po Ujazd –
Izbicko. Niekiedy łatwiej mieszańcom
naszego powiatu jechać do aptek
powiatów ościennych, może warto
by ustalić dyżury aptek ponadpowiatowe, porozumieć się z sąsiednimi
samorządami powiatowymi w tej
kwestii.
Radny Sławomir Tubek: - Z mojej
informacji z rozmów z farmaceutami
wynika, iż problem tkwi w opłatności
za dyżury nocne. Moje pytanie jest
takie, czy ustawowo jest możliwie
finansowanie przez samorząd powiatowy nocnych dyżurów aptek?
Radny Stanisław Krawiec: - Jaki
jest sens podejmowania uchwały,
która nie wejdzie w życie?
Przewodniczący Rady S. Szłapa:
- Musimy podjąć uchwałę, aby wyegzekwować na aptekarzach wykonanie
prawa, jeżeli tego nie zrobimy, nie
będziemy mieli żadnych narzędzi do
dalszych negocjacji.
Radny S. Krawiec – Zarząd bierze
na siebie odpowiedzialność wykonania uchwały, jako wykonawca jest
odpowiedzialny za jej realizację.
Wicestarosta W. Gaida: – Prowadzenie aptek nie jest zadaniem własnym powiatu, zadaniem nałożonym
przez ustawodawcę jest ustalenie
rozkładu pracy aptek i podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu.
Musimy znaleźć jakąś formułę, aby
wyjść z impasu. Według naszego

radcy prawnego refundacja dyżurów
przez Powiat jest niemożliwa, działanie takie stanowiłoby nieuzasadniony
wydatek środków publicznych.
Członek Zarządu Powiatu Janusz
Żyłka: - Jak wcześniej zauważył wicestarosta, podjęcie uchwały nakłada
na nas ustawodawca.
Radny S. Krawiec: – Jeżeli tak, to
wprowadźmy autopoprawkę korygującą godziny aptek, aby uchwała,
która podejmujemy była realnie
wykonana.
Wicestarosta W. Gaida: – Cały
problem tkwi w tym, aby zabezpieczyć całodobowy dostęp do aptek
we wszystkie dni tygodnia wraz ze
świętami.
Uchwała została przyjęta przez
radnych, wrócono jednak tej kwestii
jeszcze raz podczas obrad, w punkcie
Interpelacje, zapytania, wnioski i
oświadczenia radnych.
Radny S. Tubek: - Proszę Pana
Przewodniczącego, aby radca prawny
na piśmie wyraził swoją opinię dotyczącą finansowania nocnych dyżurów
aptek przez Powiat.
Radny Kazimierz Kubal natomiast zwrócił się z pytaniem do
wicestarosty o mające powstać w
naszym powiecie centrum wsparcia szkolnictwa specjalnego - kiedy
powstanie, z jakich środków będzie
finansowane oraz gdzie zostanie
zlokalizowane?
Wicestarosta W. Gaida: – Rada
Powiatu wyraziła zgodę na zabezpieczenie środków niezbędnych na
przygotowanie koncepcji architektonicznej. W budżecie jest wpisana ta
inwestycja pod nazwą Centrum Edukacji Wsparcia Dziecka oraz Rodziny,
projekt jest również ujęty w Strategii
Powiatu. Jesteśmy na etapie pozyskiwania funduszy, złożony został
wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego
w ramach RFIL II, przydział środków
odbywa się w trybie konkursowym.
Centrum ma być zlokalizowane na
terenach obecnego dworca PKS w
Strzelcach Opolskich, po odpowiedniej rewitalizacji tego terenu.
oprac. M. Górka

Wyrazy głębokiego współczucia dla pogrążonej w smutku

Rodziny

z powodu śmierci
ś.p. HENRYKA PAWŁOWSKIEGO
Radnego Powiatu Strzeleckiego w latach 2002-2006
składają
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna
oraz Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Wyrazy głębokiego współczucia

dla Pana Andrzeja Buły
Marszałka Województwa Opolskiego
z powodu śmierci

Ojca
składają
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna
oraz Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
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Musimy się zmierzyć ze wszystkim,
co przyniósł i przyniesie koronawirus
- mówi starosta Józef Swaczyna

Z niedobrymi
doświadczeniami,
także
społecznymi,
będziemy
zmagać się
jeszcze przez lata.
- Rok 2020, pod znakiem pandemii, za
nami. Jakie doświadczenia nam przyniósł?
Nam wszystkim – samorządowcom, ale i
naszej wspólnocie, czyli wszystkim mieszkańcom powiatu strzeleckiego?
- Koronawirus odcisnął swoje piętno
na nas wszystkich. Nie byliśmy na niego
przygotowani. Początkowo wydawało się, i
takie głosy dochodziły też od rządzących, że
„to” dzieje się gdzieś daleko, a nas ominie.
Kiedy okazało się, że jednak nas nie omija,
że są pierwsze zachorowania, także u nas
w powiecie, byliśmy przerażeni. Wystarczy
przypomnieć, z jakim hejtem spotykali się
ci, którzy „przywlekli” koronawirusa, jak
odnoszono się do lekarzy, całego personelu
medycznego, który miał lub mógł mieć styczność z kimś zarażonym COVID-19. A potem,
kiedy zachorowań pojawiło się więcej, także
u nas, w starostwie, kiedy coraz więcej osób
trafiało na kwarantannę, jakoś się z tym
wszystkim oswajaliśmy. Nie na tyle, żeby
od razu w przypadku pierwszych objawów
choroby zgłaszać się na testy, których i tak
wykonywano mało, o nie – ludzie woleli
leczyć się sami. Przecież i u nas w powiecie,
podobnie jak w innych miejscach w Polsce,
kupowano aparaty tlenowe, sprowadzano
je z Niemiec. Strach przed trafieniem do
szpitala był ogromny, a przecież inne choroby nie zniknęły. Mamy bardzo dużo zgonów,
ile przez to, że ludzie bali się iść do lekarza?
Nawet nie iść, bo przecież POZ-y przestawiły
się na teleporady.

O

Brakowało maseczek? Ludzie się zmobilizowali, szyli sami w pierwszym okresie, wspomagali nasz szpital, DPS-y, dziś ich noszenie
stało się prawie normą, prawie – bo i tak nie
wszyscy je noszą. A kiedy zwrócisz komuś
uwagę, że jej nie ma – czeka cię stek wyzwisk.
W sklepie ma być ograniczona liczba osób?
Kto to sprawdza i kto tego przestrzega?! Nikt
nikomu nie chce się narażać.
Zdalne nauczanie w szkołach, mocno
ograniczone kontakty między ludźmi, nawet
w rodzinie, tak zawsze cenione i kultywowane, zwłaszcza na Śląsku – to nie są dobre
doświadczenia. Z tym wszystkim będziemy
się zmagać jeszcze przez lata. W dodatku nie
wiemy, jaki wpływ to będzie miało na dalszy
rozwój dzieci i młodzieży.
A praca samorządu? Musieliśmy się zmierzyć z wyzwaniami, jakich się nie mogliśmy
spodziewać. Nigdy przedtem jednak nie
znaleźliśmy się w takiej sytuacji kryzysowej,
a więc świadczenie usług publicznych musiało odbywać się w zupełnie nowej formule.
Pracowaliśmy, jak wszyscy, w maseczkach,
w części roku w formie pracy hybrydowej, w
ograniczonej styczności z klientami, starając
się o dotrzymywanie wszystkich terminów.
Wspomagaliśmy nasze Domy Pomocy Społecznej, Szpital Powiatowy, szkoły. W tym
aspekcie – działań jako jednostki samorządu
terytorialnego – ten egzamin chyba zdaliśmy
całkiem przyzwoicie. Udało się nam również
zrealizować wszystkie zakładane na początku
roku 2020 plany, także te inwestycyjne. Nasza

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach konkursu
mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
• osoby fizyczne
• grupy
• organizacje
• instytucje
• władze krajowe, regionalne i lokalne
• stowarzyszenia i przedsiębiorstwa z
państw członkowskich RPMB

- Będziemy ubiegać się o zewnętrzne
środki na dofinansowanie inwestycji?
- Oczywiście. Robimy to zawsze, ale przy
ostatnich naborach wniosków z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych ani nasz
powiat ani żadna gmina z naszego powiatu
nie dostała dofinansowania do zgłoszonych
projektów; nawet ta najbiedniejsza, czyli
gmina Zawadzkie. Przedstawiciele rządu
wprawdzie na wspólnym posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej 19 stycznia odrzucali oskarżenia
o stosowanie kryterium politycznego przy podziale środków z drugiej transzy Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, płynące ze
wszystkich samorządów, gdzie większości
nie ma partia rządząca, ale fakty przeczą
jednak tym zapewnieniom. Chyba jednak
nie jest tak, że nagle przestaliśmy umieć
składać wnioski kompletne, zgodne z kryteriami, a tak czyniliśmy przecież przez lata, i
nasza skuteczność w ubieganiu się o środki
zewnętrzne przynosiła wymierne efekty. To
tylko jeden z przykładów, w których widać,
że rząd stara się ograniczać rolę samorządów,
zwłaszcza tych „nie naszych”. Zobaczymy, co
samorządom przyniesie rok 2021. Na razie to,
co obserwujemy, nie napawa optymizmem.
- Optymizmem nie napawa też fakt, że
koronawirus z nami zostanie w tym roku.
Zaszczepi się Pan?
- Oczywiście, zarejestrowałem się w swoim POZ. Zaszczepię się, bo wierzę w naukę.
Niedawno zrobiłem sobie test na przeciwciała. Okazało się, że koronawirusa przeszedłem
bezobjawowo, nie wiem kiedy i od kogo się
zaraziłem, ale szczepionka uchroni mnie
przed cięższym przejściem lub powikłaniami
po ewentualnej kolejnej chorobie. Przecież
koronawirus nie zniknie nie tylko w tym roku,
ale i w następnych, ale każdy zaszczepiony
przyczynia się do ograniczenia epidemii. To
jedyna droga. I wszystkich namawiam do
tego samego – szczepmy się! Za parę lat
być może będziemy się szczepić nie tylko
przeciwko koronawirusowi Sars-Cov-2, ale i
przeciw innym nieznanym dziś chorobom. Jak
widać – wszystko może się zdarzyć.
Marta Górka

Już wkrótce nabór wniosków!

d 15 lutego do 31 marca br. będzie można składać wnioski o wsparcie projektów w ramach
Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility) – funduszu utworzonego
przez państwa członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego w celu współfinansowania
projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie.
Maksymalna kwota wsparcia to 65 tys. euro. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest
włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB.

Informacje o naborze

największa inwestycja, za 9 milionów złotych,
czyli termomodernizacja DPS w Szymiszowie,
też ma się już ku końcowi, a opóźnienie
pewnych prac to wynik epidemii koronawirusa; musieliśmy ograniczyć maksymalnie
możliwość kontaktu pracowników firmy
wykonującej prace z mieszkańcami DPS. Już
niedługo z tego obiektu będziemy mogli być
dumni. Nie tylko z zastosowania nowoczesnych i ekologicznych technologii, ale i podniesienia komfortu pobytu mieszkańców. To
nie było łatwe zadanie, bo obiekt objęty jest
nadzorem konserwatora zabytków.
- W rok 2021 wchodzimy z ambitnymi
planami, bo budżet Powiatu Strzeleckiego
jest rekordowy. Co zrobimy z taką ilością
pieniędzy?
- Nigdy dotąd nie mieliśmy tak dużego
budżetu: to ponad 119 milionów złotych!
Planujemy też duże wydatki na inwestycje –
ponad 28,4 proc. budżetu. Największą z nich
będzie Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka
oraz Rodziny – koszt pierwszego etapu to
ok. 17,5 mln zł. To inwestycja planowana
do 2025 roku, a jest niezbędna w naszym
powiecie, w dodatku wyprzedziliśmy nią w
pewien sposób rządowy program. Kolejne
dwie związane są z naszymi szkołami, a właściwie ich bazą sportową. Planujemy budowę
hali sportowej z prawdziwego zdarzenia w
CKZiU. To konieczność w największej szkole
kształcącej w zawodach w województwie
opolskim – i to będzie koszt ok. 3,3 mln zł,
a kolejne plany dotyczą przebudowy kompleksu boisk przy naszym LO z Oddziałami
Dwujęzycznymi; wartość tej inwestycji to ok.
3 mln zł. Na inwestycje drogowe planujemy
wydać w tym roku 7 milionów złotych – na
ponad 30 zadań z tego zakresu. Zdecydowana większość z nich to zadania realizowane
wspólnie przez nasz samorząd powiatowy
i samorządy gminne. Dzięki bardzo dobrej
współpracy między nami udało się już zrealizować wiele inwestycji, i jesteśmy zgodni
– wspólnie działając, możemy wiele osiągnąć
– dla dobra naszej całej społeczności, czyli
wszystkich mieszkańców powiatu strzeleckiego. Pod koniec stycznia odbędą się pierwsze
przetargi, zobaczymy, jak kształtować się
będą ceny w tym roku.

• członkowie Grup Eksperckich RPMB i
Sieci RPMB
Warunkiem ubiegania się o środki z
PSF na rok 2021 jest włączenie w projekt
minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB.
Projekt, który jest już zainicjowany lub został
wdrożony w momencie złożenia wniosku, nie
może otrzymać środków.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na
wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję
włączenia społecznego i ochrony grup społecz-

nych szczególnie narażonych na negatywne
skutki epidemii koronawirusa. Środki mają
m.in. służyć wsparciu młodych osób, które
utraciły miejsca pracy w hotelarstwie.
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć:
Każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:
Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje
zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią
koronawirusa.
Zrównoważony i dobrze prosperujący
region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć
wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny,
ekonomiczny i związany ze środowiskiem
naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące
kwestię zwalczania bezrobocia, będącego
następstwem pandemii, szczególnie wśród
osób młodych, kobiet i innych grup wrażli-

wych społecznie.
Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych,
tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych,
osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku),
jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia
lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń
wynikających z katastrof naturalnych, jak
również działalności człowieka.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania
projektu: 65.000 euro. Wnioski projektowe
muszą mieć zapewnione minimum 10%
współfinansowania (w tym finansowanie
rzeczowe, które definiowane jest jako wkład,
który może obejmować personel, materiały,
sprzęt lub usługi przekazane bezpłatnie na
rzecz projektu).
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Cele
zostały
wyznaczone
Na grudniowej Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
rada uchwaliła obowiązujący od tego roku
dokument pn. „Strategia Rozwoju
Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030”.

S

trategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, przedstawiającym długookresowe założenia związane z rozwojem naszego powiatu i stanowi podstawę do
właściwego zarządzania nim.
Bez tego dokumentu, spójnego z innymi podobnego typu dokumentami – Strategii Województwa Opolskiego i Strategii Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego nie moglibyśmy
aplikować o żadne środki zewnętrzne, zwłaszcza unijne.
U podstaw jej powstania stała konieczność określenia wizji, misji, celów oraz głównych
kierunków działań zmierzających do ich osiągnięcia na najbliższe lata.
W dokumencie misję Powiatu Strzeleckiego określono w taki sposób: „Dbałość o dobrostan
wszystkich zamieszkujących Powiat Strzelecki oraz działanie na rzecz wzmocnienia spójności i integracji obszaru szczególnie w ramach funkcji i czynników rozwojowych o znaczeniu
ponadlokalnym”.
Wizja z kolei odpowiada na pytanie „Jak docelowo wyobrażamy sobie funkcjonowanie i
rzeczywisty obraz powiatu strzeleckiego w perspektywie najbliższych dziesięciu lat?”. Nasz
powiat ma być bardzo atrakcyjnym obszarem do zamieszkania i wypoczynku, bezpiecznym
i przyjaznym miejscem do życia, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną, o wysokim poziomie usług publicznych, warunkami sprzyjającymi przedsiębiorczości i
kreatywności oraz aktywności społeczeństwa obywatelskiego, przy tym rozwijającym się z
poszanowaniem dóbr naturalnych oraz zasobów dziedzictwa historycznego.
Wszystkie działania zmierzające do tak sformułowanej misji i wizji Powiatu Strzeleckiego
zostały wskazane na podstawie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej naszego powiatu,
a także identyfikacji jego możliwości i problemów. Struktura koncepcji rozwoju dla naszego
powiatu odnosi się w treści do konkretnych dziedzin, które zostały uznane za kluczowe
z punktu widzenia zaspokajania potrzeb mieszkańców.
Poniższy schemat obrazuje podział na te najważniejsze dziedziny:

Infrastruktura odnosi się do atrakcyjności gospodarczej powiatu i przestrzeni publicznych
oraz m.in. bazy obiektów, w których świadczone są usługi publiczne.
Usługi publiczne to katalog zadań związanych z edukacją, wsparciem rodziny, kulturą
czy ochroną zdrowia, które budują markę i atrakcyjność powiatu strzeleckiego, obszar ten
koncentruje się w dużej mierze na tzw. „działaniach miękkich”.
Natomiast trzecia z dziedzin wprost odnosi się do kapitału ludzkiego i społecznego - kluczowych zasobów rozwoju obok klasycznie wskazywanych: pracy, ziemi i kapitału finansowego.
Ważne są także cele strategiczne, czyli katalog odnoszący się do trzech obszarów planowania, który je kierunkuje i dookreśla. Jednak najbardziej szczegółowym poziomem strategii
są priorytetowe zadania strategiczne. Biorąc pod uwagę czas obowiązywania dokumentu,
nie sposób zdefiniować wszystkich przedsięwzięć, które będzie realizował samorząd. Tym
niemniej zdecydowano się na wskazanie działań o najbardziej kluczowym znaczeniu z punktu
widzenia rozwoju powiatu strzeleckiego i aktualnego stanu wiedzy.
Same zadania, jak i całość strategii jest dostępna na naszej stronie internetowej www.
powiatstrzelecki.pl, górne menu: Powiat/ Strategia Powiatu. Zapraszamy do lektury i raz jeszcze dziękujemy na udział w konsultacjach i przy tworzeniu tego dokumentu, który wyznacza
kierunki działań Powiatu Strzeleckiego na najbliższą dekadę.
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PRZYJAZNY
URZĄD
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GDY POJAWI SIĘ PROBLEM:

- ze sprzedawcą
- z usługodawcą
- z bankiem
- z operatorem telekomunikacyjnym
- z firmą ubezpieczeniową
- lub z innym przedsiębiorcą
zawsze można skorzystać z porady i pomocy Rzecznika

Jak skontaktować się z Rzecznikiem?

Telefonicznie: pod nr telefonu 77 440 17 56
Mejlem pod adresem: rk@powiatstrzelecki.pl
Pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Jordanowska 2; 47 – 100 Strzelce Opolskie
Osobiście: Starostwo Strzeleckie, pokój nr 6 – parter; codziennie w godzinach 7.00 – 15.00,
z wyjątkiem poniedziałków – w tym dniu w godzinach 7.00 – 14.00.
W dobie koronawirusa preferowany jest kontakt telefoniczny lub meblowy, można również przyjść osobiście, najlepiej po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Powiatowy
Rzecznik
Konsumentów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw i interesów
konsumentów.
Do jego zadań w szczególności należy:
• zapewnienie bezpłatnego poradnictwa
konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów;
• składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów
konsumentów;
• występowanie do przedsiębiorców w
sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów;
• współdziałanie z Prezesem Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
organami Inspekcji Handlowej oraz
organizacjami konsumenckimi;
• wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach
odrębnych.
• edukacja (prowadzenie edukacji konsumenckiej)
• pomoc w sądowym dochodzeniu praw
(możliwość wytaczania powództwa
sądowego na rzecz konsumentów oraz

P

wstępowania za ich zgodą do toczącego się postępowaniu o ochronę praw
konsumentów).
Rzecznik konsumentów jest instytucją
samorządową o charakterze doradczym dla
indywidualnego konsumenta.
Nie ma on uprawnień do wydawania
nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców. Rzecznik służy
konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń
wykorzystuje uprawnienia procesowe.
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsumenci najczęściej proszą o interwencje po nieuznanych reklamacjach.
Konsumentom nabywającym towary oraz
korzystającym z usług przedsiębiorców
przysługuje szereg praw chroniących
ich przed nieuczciwymi praktykami
rynkowymi. Regulują je przede wszystkim
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów i
ustawy o prawach konsumenta.
W szczególności klientowi przysługują
takie prawa jak: dostęp do rzetelnej informacji na temat nabywanych produktów,
cen, procedur reklamacyjnych.
Serdecznie zapraszam w razie problemów konsumenckich.

owiatowy Rzecznik Konsumentów działa w naszym
starostwie od 1999 roku. Te funkcję od 2005 roku pełni Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, prawniczka. Co roku
zgłasza się do niej ok. 4 tysięcy mieszkańców naszego powiatu ze swoimi konsumenckimi problemami, z tego ok.
3,5 tysiąca zasięga jej porady, natomiast ok. 400 prosi o
interwencję. Mniej więcej 5 proc. spraw rocznie swój finał
znajduje w sądzie.

Mieszkańcy pytają,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
odpowiada

Z

akupiłem przez Internet drogi ekspres do kawy, jednak po jego otrzymaniu
zdecydowałem się zgodnie z obowiązującymi przepisami odstąpić od umowy,
gdyż nie spełnia moich oczekiwań. Czy muszę odsyłać go na własny koszt, czy prawo
odstąpienia od umowy powoduje, iż koszty odesłania nie obciążają konsumenta?
Poniosłem już koszty dostarczenia do mnie towaru, czy otrzymam ich zwrot? Mam
jeszcze problem, w związku ze sprawdzeniem towaru – zaparzyłem kawę w ekspresie
i sprzedawca informuje mnie, że jeżeli użyłem sprzętu to powinienem zapłacić za pomniejszenie jego wartości. Jak to jest zgodnie z przepisami?
W przypadku odstąpienia od umowy poza lokalem lub na odległość oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi koszty doręczenia
mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki
dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma
zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
Przykład
Pan Jerzy zamówił przez internet zestaw ostrzy do golarki za 59 zł. Jako sposób ich
doręczenia wybrał kuriera za 15 zł – według cennika wskazanego przez przedsiębiorcę.
Inne dostępne opcje to odbiór osobisty za 0 zł i list polecony za 8 zł. Po paru dniach
pan Jerzy uznał, że ostrza nie są mu jednak potrzebne, i odstąpił od umowy. W takim
przypadku przedsiębiorca zwraca klientowi wartość ostrzy (59 zł) i koszty skorzystania z
najtańszego środka transportu przewidzianego w ofercie (8 zł).
Nie należy uwzględniać odbioru osobistego, gdyż nie jest to sposób dostarczenia
produktu, a jedynie możliwość samodzielnego odbioru przez pana Jerzego.
Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba że przedsiębiorca: zgodził się je ponieść lub
nie poinformował kupującego o konieczności ich poniesienia.
Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy
w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie
stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi,
przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
W takiej sytuacji, jeżeli konsument będzie chciał odstąpić od umowy, może ponieść
odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
Przykład
Pan Stanisław zamówił w e-sklepie piłę spalinową do drewna. Po jej otrzymaniu może
ją włączyć, ale nie może jej użyć. Jeżeli to zrobi, np. przetnie kawałek drewna i piła się
ubrudzi, to w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca ma prawo obciążyć pana
Stanisława kosztami czyszczenia narzędzia.
Istnieje wyjątek od powyższej zasady! Konsument nie ponosi odpowiedzialności za
nieprawidłowe korzystanie z towaru, jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje go o prawie do
odstąpienia od umowy, w tym o sposobie, terminie jego wykonania i wzorze formularza.
Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta
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rzed 20 laty powiat strzelecki i powiat Soest zawarły umowę o
partnerstwie. Jej podpisanie stanowiło formalne przypieczętowanie więzi łączących te dwie krainy od wielu lat: historycznych
i sentymentalnych, nawet rodzinnych, sięgających jeszcze czasów
międzywojennych. Nawet zimnowojenne czasy nie doprowadziły do
ich zerwania. Po roku 1989 nasze powiązania jeszcze się zacieśniły.
Pandemia przerwała bezpośrednie kontakty, ale nie współpracę. Co
miesiąc na łamach naszego dwutygodnika przybliżać będziemy nasz
partnerski powiat.
Zaczynamy od walorów turystycznych: może tam właśnie zechcecie
Państwo spędzić urlop, kiedy już koronawirus odpuści?

Powiat Soest zaprasza
Powiat Soest

K

to choć raz zagości w powiecie Soest,
ten szybko pozna jego osobliwości
i doświadczy wielu wrażeń. A to wszystko
dzięki różnorodności krajobrazowej regionu,
który ukształtowany jest przez rozpoczynający się na południu wyżynny region Sauerland
i dalej przechodzący w krajobraz nizinny
regionu Münsterland na północy.
Ale nie tylko uwarunkowania geograficzne, lecz także osobliwości kulturowe
świadczą o bogatej przeszłości. Odwiedzający
region turysta ma okazję poznać wielorakość
godnych obejrzenia budowli i średniowiecznych śródmieści, a także bogate w tradycje
współczesne życie kulturalne.
Przez okrągły rok powiat Soest stwarza
idealną przestrzeń dla rowerzystów, turystów, słowem dla wszystkich pasjonatów
sportu, bez względu na wiek. Wybór jest
ogromny – aktywność fizyczną można
prowadzić w wodzie, na lądzie, a nawet w
powietrzu. Również osoby, które poszukują
sposobów na wypoczynek, entuzjaści kultury,
czy świadomi zdrowego trybu życia albo lubiący ciągłe zmiany ludzie, znajdą tu ciekawe
sposoby na relaks - pomiędzy spokojem a
silnymi wrażeniami. Eventy czy wydarzenia
sportowe oraz kulturalne stanowią bazę
pomysłów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Wypełniony po brzegi kalendarz imprez
świadczy o bogatym życiu kulturalnym – obok
wielkich i znaczących imprez o zasięgu regionalnym, jest wiele mniejszych - w zaciszu
idyllicznych miasteczek i wiosek, które tworzą
niepowtarzalny klimat regionu.
Również hotelarze i właściciele pensjonatów mają niezwykle bogatą ofertę:
przytulne pensjonaty, komfortowe hotele,
przyjazne rodzinom mieszkania wakacyjne,
przestronne miejsca kampingowe, a także
gościnne restauracje z regionalną kuchnią.

Wieża widokowa Möhnesee

Dobra jest również dostępność tych miejsc
dla turystów - nie tylko koleją, ale i autobusem lub samochodem.

Powiat Soest
– przyjazny czterem kółkom

W

plenerze jest po prostu najpiękniej! Szczególnie, jeśli się przez
powiat Soest jedzie rowerem i podziwia
wspaniałe krajobrazy i ich różnorodność.
Przyjemność i zabawa są gwarantowane
w 100%, szczególnie zaś w czasie jazdy rowerem wzdłuż cieków wodnych, ale także
na 800 kilometrach ścieżek rowerowych.
Ścieżki opatrzone są systemem punktów,
które uzyskuje się na danej trasie pomiędzy
punktami kontrolnymi. To sprawia, że orientacja w terenie w czasie jazdy rowerem jest
dziecinnie prosta. Na 800 kilometrach tras rowerowych każdy rowerzysta znajdzie coś dla
siebie. Trasy są oznaczone tematycznie, ale
i w zależności od stopnia ich trudności.

Jezioro Möhnesee

Wędrówki piesze w powiecie
Soest

W

ędrówki piesze w powiecie Soest
są pełne rozmaitych atrakcji. Każdy piechur znajdzie tu odpowiadające mu
ścieżki. Dobrze rozbudowana i oznaczona
sieć tras turystycznych zaprasza, aby ten
region zwiedzi
również na piechotę. Na południu regionu rozpościera się Park Krajobrazowy Arnsberger Wald, w środkowej i północnej części
powiatu pięknymi widokami kuszą bardziej
płaskie tereny, idealne do uprawiania joggingu. W powiecie Soest można skutecznie
uciec na łono natury i naprawdę odpocząć
od codzienności i pośpiechu.

Pola rzepaku - autor Katrin Sliwa

Tłumaczenie: Joanna Koszela

Rüthen-Rangerwanderung BR-Sauerlandtourismus Kappst
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Rządowy skok na szpitale

stycznia minister A. Niedzielski stwierdził, że „pandemia bardzo dużo nas
nauczyła, a szczególnie dała dużo doświadczeń i widać, że to rozproszone zarządzanie,
rozproszenie zasobów, właścicieli, powoduje
bałagan organizacyjny…" Dodał też, że „Jeżeli
mówimy o szpitalach powiatowych to rzeczywiście te szpitale powiatowe są rozważane
jako te, które w pierwszej kolejności powinny
być poddane takim właśnie zmianom, jeśli
chodzi o zasady, czy o zakres właścicielstwa”.
Zakres projektowanej ustawy obejmuje jednak nie tylko przekształcenia właścicielskie,
konsolidację, ale i zmianę profilu szpitali,
a nawet powołanie nowego korpusu menedżerskiego, którego członkowie zaczną
szpitalami zarządzać.
Do końca marca projekt ma być przedstawiony opinii publicznej – zapowiedział
wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tyle,
że nad tym projektem pracuje wyłącznie
strona rządowa. Do zespołu ds. restrukturyzacji szpitali nie zaproszono ani jednego
przedstawiciela samorządów! A szpitali
samorządowych jest najwięcej, wśród nich
przeważają te powiatowe.
Tak więc wszystko toczy się za plecami
samorządów, które dotychczas były organami
założycielskiemi, które przez lata starały się
wspomagać finansowo swoje szpitale, i chyba
najlepiej wiedzą, jak rzeczywiście kształtują
się zdrowotne potrzeby lokalnej społeczności. Wszystkie samorządy protestują – obok
publikujemy stanowisko Związku Powiatów
Polskich.

Wróćmy jednak na nasze,
powiatu strzeleckiego, podwórko.

- To zamach na szpitale powiatowe – ocenia krótko starosta Józef Swaczyna. – Szpitali
w Polsce jest za dużo? Nie potrafimy nimi
zarządzać? Najmniej zadłużone są szpitale
powiatowe, najbardziej – kliniczne, rządowe. W ostatnich latach w nasz strzelecki
szpital zainwestowano ok. 20 mln złotych.
To były środki unijne, powiatowe, najmniej
pieniędzy rządowych. Zmienił się Szpitalny
Oddział Ratunkowy, oddział ginekologiczno-położniczy, noworodków, zmienia się oddział
wewnętrzny. To dziś są nowoczesne, dobrze
wyposażone oddziały, z taką kadrą i tak funkcjonujące, że przewidziano w nich kształcenie
studentów medycyny. To zrobiliśmy w ostatnich latach. Wcześniej dostosowywaliśmy
naszą placówkę do wszystkich wymagań
stawianych przez rząd PiS. Miała być sieć szpitali. Zarządzono jej utworzenie w roku 2017.
Jest – i co z tego? Czy poprawił się dostęp
pacjentów do leczenia specjalistycznego w
szpitalach i przychodniach przyszpitalnych?
Nie. Do świadczeń ambulatoryjnych? Nie.
Dlaczego? Bo nakłady na ochronę zdrowia są ciągle w kraju za małe. W 2019 r. na ten
cel wydatkowano w Polsce (środki publiczne)
4,3% PKB, co plasuje nas na trzecim od końca
miejscu w krajach OECD. W porównaniu do
naszych sąsiadów – Polska notuje najgorszy
wynik. W ujęciu nominalnym w przeliczeniu
na 1 mieszkańca wydatki na ochronę zdrowia
u nas wynoszą 2593,4 zł, a średnia dla analizowanej grupy wynosi 11210,9 zł! To zestawienie obrazuje, że system ochrony zdrowia
w Polsce potrzebuje pieniędzy od lat. I to
nie zależy od samorządów, tylko do polityki
rządu. Ciekawe, w jakim miejscu bylibyśmy
dzisiaj, gdyby samorządy nie wspierałyby
niedofinansowanych przez NFZ szpitali. Inna
sprawa, że przecież niedawno wprowadzono
„pionizację NFZ”, ograniczając kompetencje
oddziałów wojewódzkich Funduszu.
- Centralizacja szpitali to powrót do PRL
i zarządzania wszystkim bezpośrednio z
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Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, zakończona w lipcu 2018 kosztowała ponad 4,7 mln zł.
Warszawy. To już przerabialiśmy – i nikomu
to na dobre nie wyszło – mówi starosta J.
Swaczyna. - Może to przyznanie się, że sieć
szpitali jednak nie zdała egzaminu. Ale przede
wszystkim - to też kolejny przykład, jak władzy przeszkadzają samorządy. Według nich
– jak ludzie rządzą na dole, to jest całkiem
niedobrze. To zamach na ideę samorządności i kolejny krok do likwidacji powiatów.
Przecież przez ostatnie lata odbierano im po
kolei kompetencje, skrawek po skrawku, w

ubiegłym roku – sanepidy przeszły pod wojewodów. I teraz przyszedł czas na szpitale? Czy
mieszkańcy nie będą mogli jechać po pomoc
do najbliższego szpitala, bo go już nie będzie?
A może szykują się miejsca „dla swoich”? W
kadrze zarządzającej szpitalami? Bo czym ma
być ów nowo powołany „korpus menedżerski”? W czym będą ci ludzie od zarządzania
lepsi od tych, którzy takie studia podyplomowe już mają za sobą i mają praktykę w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia? Jak

pracowałem w budownictwie i jechałem na
kontrakt eksportowy, to musiałem mieć doświadczenie zawodowe, a szefem kontraktu
mógł być ktoś z większym doświadczeniem,
i zawodowym, i w zarządzaniu ludźmi.
- Złudne są nadzieje, że scentralizowane
zarządzanie szpitalami poprawi funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia. Nie
poprawi. Konieczne są większe nakłady na
cały system opieki zdrowotnej w naszym
kraju – dopowiada starosta J. Swaczyna.

Stanowisko Zarządu Związku Powiatów Polskich
w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów
leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

14 stycznia 2021 roku

Związek Powiatów Polskich z niepokojem przyjął informację o powołaniu Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych
dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, którego powst
nie potwierdziło wcześniejsze doniesienia medialne dotyczące planowanej centralizacji szpitali.
System ochrony zdrowia niewątpliwie wymaga naprawy. W naszej ocenie przygotowanie jakiejkolwiek dużej reformy systemowej nie
może odbywać się z pominięciem przedstawicieli samorządów powiatowych oraz samych podmiotów leczniczych. Tymczasem w składzie
Zespołu znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Brakuje w nim ludzi
mających praktyczne doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi i znającymi realia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
z innej strony niż perspektywa regulatora i płatnika.
Wątpliwości budzi skala zmian w kontekście terminu przedstawienia przez Zespół założeń do projektu ustawy (28 lutego br.) i samego projektu ustawy (31 maja br.). Przyjęte terminy świadczą o tym, że planowana reforma będzie miała charakter pozorny tzn. będzie
ograniczała się do zmiany struktury właścicielskiej i wprowadzenia kolejnych programów naprawczych. Tymczasem trzeba otwarcie powiedzieć, że w Polsce system ochrony zdrowia jest rażąco niedofinansowany. Z danych OECD wynika, że w 2019 r. publiczne nakłady na
zdrowie w Polsce spadły do poziomu 4,3% PKB. Jest to jeden z najgorszych wyników wśród krajów OECD. Również nakłady na ochronę
zdrowia mierzone per capita w przeliczeniu na dolary amerykańskie, z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza pokazują, że w Polsce
finansowanie ochrony zdrowia nie jest priorytetem. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, Polska przeznacza na ochronę zdrowia mniej niż
państwa sąsiadujące z Polską, będące członkami OECD (Czechy, Litwa, Niemcy, Słowacja).
Na niedomagania systemu finansowania ochrony zdrowia wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 20 listopada 2019
r. sygn. K 4/17. Można w nim przeczytać, że koszt udzielania świadczeń stale wzrasta na skutek wprowadzania nowych regulacji, głównie
podnoszących wynagrodzenie personelu medycznego i poprawy jakości opieki zdrowotnej. Akty prawne wprowadzające te zmiany nie
zawierają oszacowania kosztów ich wdrożenia i – w konsekwencji – nie pociągają za sobą odpowiedniej weryfikacji kontraktów wiążących
NFZ ze świadczeniodawcami. Dalej Trybunał zwrócił uwagę, że poziom niedofinansowania nie zmniejszył się po wprowadzeniu, mocą
ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ryczałtowego
wynagradzania świadczeniodawców, którzy przystąpili do nowego systemu (tzw. sieć szpitali).
W takim kontekście formułowanie przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia zarzutów, że dyrektorzy szpitali nie potrafią zarządzać,
a samorządy nadzorować podmiotów leczniczych świadczy albo o ignorancji osób wypowiadających tego rodzaju opinie albo o celowym
wprowadzaniu opinii publicznej w błąd. Gdyby problem tkwił wyłączenie w umiejętnościach zarządczych i prawidłowo zorganizowanym
nadzorze, to instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Zdrowia, odnotowywałyby dodatnie wyniki finansowe. Tymczasem analiza
sprawozdań finansowych instytutów badawczych z ostatnich lat wskazuje, że dodatnie wyniki finansowe w tych podmiotach stanowią
wyjątek od reguły. Nie jest również rozwiązaniem problemu konsolidacja sektora szpitalnictwa – doświadczenia niektórych podmiotów
tworzących (zarówno uniwersytetów jak i samorządów województw) wskazują, że wraz z konsolidacją tych podmiotów następuje konsolidacja ich zadłużenia, jednak bez wyraźnej poprawy sytuacji finansowej w kolejnych latach.
Patrząc na kierunek planowanych zmian legislacyjnych, wypunktowany w Zarządzeniu w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju
świadczenia szpitalne, powiaty i szpitale powiatowe staną się kozłami ofiarnymi wieloletnich zaniedbań, za które odpowiedzialność
ponoszą kolejni ministrowie zdrowia.
Powyższe zmiany legislacyjne pogłębią tylko problemy z jakimi boryka się system ochrony zdrowia i ograniczy mieszkańcom tzw. Polski
powiatowej dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.
Domagamy się dopuszczenie przedstawiciela Związku Powiatów Polskich do udziału w pracach Zespołu do spraw przygotowania
rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia
szpitalne.
Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich - Andrzej Płonka
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Koronawirus
zmienia nasze życie

J

Objawy koronawirusa

ak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka,
suchy kaszel i zmęczenie. Do mniej powszechnych nalezą ból głowy, ból gardła, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaczerwienienie oczu, biegunka, wysypka skórna, utrata węchu
lub smaku. W listopadzie 2020 roku naukowcy z Towarzystwa Lekarzy Rodzinnych Hiszpanii
(SEMG) informowali o wynikach badań przeprowadzonych między lipcem a październikiem
2020 r. Na ich podstawie stwierdzono, że jedna osoba z symptomami COVID-19 ma średnio
36 rozmaitych objawów tej choroby.
Prof. Tim Spector, epidemiolog z King’s College w Londynie informuje o kolejnym, coraz
częstszym objawie, u chorych na COVID-19 pacjentów, który nie jest ujęty (jeszcze) w wykazie
wśród objawów zakażenia SARS-CoV-2. Chodzi o niezwykłe owrzodzenia jamy ustnej, w tym
opuchnięty język, na którym pojawiają się czerwone i białe plamy. Symptom ten nazwano
„covidowym językiem” (to termin nieformalny, na chwilę obecną nie ma dla niego medycznej
definicji).

Koronawirus zmienia nasze życie

26 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych

przypadkach zachorowań na COVID-19: 4.604 nowe zakażenia,
zmarły 264 osoby. W ciągu ostatniej dobry wykonano 42.669
testów – w tym 15.022 to testy antygenowe o nieco mniejszej
dokładności.
W województwie opolskim odnotowano 78 przypadków
zachorowań (od początku epidemii zachorowało 40.780 osób), a

w powiecie strzeleckim - 5.

Niepokoi wzrost zgonów w 2020 r. w porównaniu ze średnią z lat
2016-19, w proc.: najgorzej było w woj. podkarpackim (wzrost o 18
proc.) oraz małopolskim i opolskim – gdzie odnotowano

po 16 proc.

Natomiast w pierwszych dwóch tygodniach stycznia zmarło dokładnie 22.297 osób - wynika z danych pochodzących z Rejestru
Stanu Cywilnego. To ponad 5,5 tys. więcej niż w tym samym okresie
ubiegłego roku. Te dane wyrażone w procentach wskazują na 33
proc. wzrost w stosunku do roku 2020.

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/

źródła:
https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,26696775,czarne-liczby-pandemii.html)
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce

Już chorowaliśmy na COVID-19 - mówią mieszkańcy naszego powiatu
Od bólu gardła się zaczęło
Choruję trzeci miesiąc
Maria, przed 30-stką

Henryk, 36 lat

P

Z

od koniec października zachorowałam na Covid-19. Chorowałam prawie miesiąc (tyle
byłam na zwolnieniu), a w rzeczywistości do teraz…
Na początku moja choroba wyglądała jak zapalenie zatok – zatkany nos, katar, stany
podgorączkowe, potem w ogóle przestałam gorączkować, ale byłam bardzo osłabiona, na co
wskazywał nie tylko spadek temperatury do ok. 35 stopni, ale i samopoczucie: nogi miałam
jak z waty, brak siły w rękach. Momentami trzymanie kubka z gorącą herbatą sprawiało mi
trudność. Później doszła utrata węchu i smaku. No to COVID-19 - pomyślałam i zadzwoniłam do lekarza rodzinnego. Oczywiście nie było żadnej osobistej wizyty, tylko teleporada i
skierowanie na test. To był okres, kiedy w Strzelcach Opolskich na test czekało się tydzień, w
Kędzierzynie-Koźlu „tylko” cztery dni. Test wyszedł pozytywny.
A ja chorowałam coraz bardziej. Pojawił się problem z oddychaniem, miałam wrażenie, że
moje płuca są „ze szkła”: jakby ktoś mnie dotknął, to by się rozsypały. Kolejna teleporada u
lekarza rodzinnego. Recepta na leki. Po zażyciu antybiotyków, inhalacji ze sterydem wyszłam
prawie na prostą. Wróciłam do pracy: jeden dzień lepszy, jeden gorszy.
Po prawie dwóch miesiącach znowu pojawiły się problemy z oddychaniem i to nasilone o
wiele bardziej niż wcześniej. Nie mogłam złapać tchu. Znowu „wizyta” u lekarza rodzinnego,
czyli teleporada. Dostałam skierowanie do pulmonologa i na zdjęcie rtg klatki piersiowej, o
co wyraźnie sama poprosiłam.
Skierowanie do pulmonologa było pilne. Dzwonię i pytam, kiedy mogę trafić do pulmonologa na NFZ. W trybie „cito” w Strzelcach Opolskich mogłam być przyjęta w kwietniu, w
Kup – w kwietniu, w Kędzierzynie-Koźlu – w maju. Jest przecież styczeń! Dobrze, że chociaż
zdjęcie rtg udało mi się zrobić w ramach ubezpieczenia. Wizyta u pulmonologa oczywiście
prywatna, za to w tym samym dniu. Specjalista ocenił, że mam ostre zapalenie oskrzeli, po
obejrzeniu zdjęcia płuc ocenił, że „tragedii nie ma, ale zdjęcie nie jest prawidłowe” i że trafiłam
właściwie do niego w ostatniej chwili, mam ostre zapalenie oskrzeli, z początkami zapalenia
płuc. Dostałam leki i L4.
Oburzającym faktem jest to, że leczymy się przez telefon. Wizyta w gabinecie lekarskim
to obecnie rzadkość. Co wtedy? Żeby nam ktoś pomógł, udajemy się na prywatną wizytę,
ale nie każdego na to stać.
Wiem, że są jeszcze „niedowiarki”, którzy twierdzą, że nie ma koronawirusa. Z własnego
doświadczenia wiem, że on jest. Dlatego bądźmy ostrożni. Wspierając się nawzajem przetrwamy ten ciężki czas.
Czy się zaszczepię?
Na razie nie planuję. Boję się skutków ubocznych, bo tyle się o nich słyszy. Po drugie,
byłam chora i w pierwszej kolejności dam szansę tym, którzy tego nie przeszli oraz osobom
w podeszłym wieku. Myślę, że i tak szczepienie nikogo nie ominie.

achorowałem w listopadzie. Myślałem, że to zwykle przeziębienie, bo zaczęło boleć
mnie gardło. Nawet wysokiej gorączki nie miałem, tylko 37,5 stopnia, ale miałem silne
dreszcze. Poszedłem do pracy. Kolejnego dnia – sytuacja się powtórzyła. Następnego – również.
Gardło bolało mnie, jakoś inaczej niż przy anginie, miałem stan podgorączkowy. Przeziębienie
– myślałem. Brałem leki, coś na gardło. Wieczorem wróciłem z pracy do domu, i … rozłożyło
mnie zupełnie. Gorączka skoczyła do 38 stopni. Dreszcze miałem takie, jak nigdy w życiu. Zęby
mi dzwoniły tak, że bałem się, czy ich sobie nie pokruszę. Innych objawów nie miałem, ale
czułem się niewyraźnie, tak minął weekend, w poniedziałek jeszcze profilaktycznie do pracy
nie poszedłem, mimo, że poczułem się już lepiej, wziąłem urlop. Leżałem i strasznie bolały
mnie plecy. Do dziś nie wiem – od leżenia, czy to też był objaw koronawirusa.
Dopiero czwartego dnia straciłem węch i smak. Wtedy zadzwoniłem do lekarza. Dostałem
skierowanie na test. Zrobiłem go w punkcie drive—thru w Strzelcach Opolskich. Wynik – pozytywny. Najdziwniejsze jest to, że gdyby nie utrata węchu i smaku, testu bym nie zrobił, bo
nie spotykałem się z nikim, od kogo mógłbym się zarazić, i gdyby nie jego wynik, to przy objawach, które miałem, nie podejrzewałbym u siebie koronawirusa. A jednak – zachorowałem.
Po teście - znowu kontakt z lekarzem. Przez telefon. Lekarz wypisał receptę: na wziewne
sterydy i na witaminę C i D w ogromnych dawkach - nawiasem mówiąc: suplementowałem
się całym zestawem witamin i cynkiem, bo podobno pomaga. Po sterydach dostałem alergii.
Spuchło mi gardło i usta, pojawiła się wysypka wokół ust. W ustach – pleśniawki. To było
okropne. Tym bardziej, że cały czas odczuwałem bóle mięśni. W pierwszych trzech dniach
infekcji miałem bardzo szybkie tętno, powyżej 120 uderzeń na minutę. Saturacja krwi na
szczęście mi nie spadała. Brakowało mi powietrza, pewnie z ogromnego stresu, że może być
źle. Po dwóch tygodniach po chorobie poszedłem na badania, rtg płuc i pełna morfologia. Na
zdjęciu rtg wyszły pochorobowe zmiany w płucach. Czułem się całkiem rozbity po przebytej
chorobie, a temu wszystkiemu nadal towarzyszył strach, zwłaszcza wieczorami - czy mi się
może pogorszyć i czy z płucami na pewno po chorobie jest wszystko OK.
Na zwolnieniu byłem trzy tygodnie. Wróciłem do pracy, ale nadal nie czuję się całkiem
zdrowy. Mam uczucie rozbicia. Do tej pory chyba do końca węchu nie odzyskałem. Czuję co
prawda wszystko, ale nie tak wyraziście jak przedtem.
Czy się zaszczepię? Raczej tak. Nie chciałbym jeszcze raz przez to przechodzić, choć przecież
w moim przypadku przebieg choroby nie był bardzo ciężki.
Dziś wiem, że koronawirus może siać spustoszenie w organizmie, nawet wtedy, kiedy
choruje się w domu.

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Koronawirus
zmienia nasze życie
Szczepimy się!

Szczepienia wykonane dotychczas (stan na dzień 26.02.2021):
województwo opolskie - 21.369
powiat strzelecki:
Liczba wykonanych szczepień 1.706
Dzienna liczba szczepień 11
Liczba szczepień 2 dawką ogółem 371

O

szczepieniach – w ogóle, nie tylko przeciwko COVID-19 – narosło tak wiele mitów, pojawiło się tak wiele fałszywych informacji, zwłaszcza w Internecie, ale poczta pantoﬂowa odegrała tu
niebagatelną rolę, że warto przypomnieć tu tylko najważniejszą
informację:
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95%
– szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19. Jeśli nie, to
(źródło: mz.gov.pl)
przebieg choroby będzie łagodniejszy.

Zaszczepię się, bo…

Do szczepień zachęcają również przedstawiciele władz
Powiatu Strzeleckiego.

S

tarosta Józef Swaczyna mówi, że zaszczepi się, bo wierzy w naukę (więcej
o tym - w wywiadzie zamieszczonym na str. 3).
Wicestarosta Waldemar Gaida: - Oczywiście zaszczepię się, bo to nowoczesna
szczepionka, o bardzo wysokiej skuteczności.
W niej nie ma wirusa, jest tylko białko, więc
nie ma nas czym zarazić. Przeciwko grypie
też szczepię się od lat. Jutro też zaszczepi
się moja 86-letnia mama. Tylko powszechne
szczepienia mogą nas uchronić przed dalszym
rozwojem pandemii.
Przewodniczący Rady Powiatu Stefan
Szłapa: - Już nawet zgłosiłem się na szczepienie, jako strażak OSP, na zaproszenie
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, która
z przygotowuje wstępną listę chętnych do
szczepień strażaków ochotników. Kiedy jednak te szczepienia dojdą do skutku, nie wiem

O

jeszcze. Na razie lekarstwa na koronawirusa
Sars-Cov2 nie ma, ale jest szczepionka i trzeba
z niej skorzystać. Powinniśmy wszyscy z niej
skorzystać, bo tylko ona może w tej chwili
zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się
choroby. Moja mama, już po 80-tce też się
zaszczepi. już jest zapisana.
Janusz Żyłka członek Zarządu Powiatu: - Zazdroszczę tym, którzy już mogą się
zaszczepić, ja – z racji wieku, a mam 52 lata
- jeszcze nie kwalifikuję się do szczepienia w
najbliższym czasie. Czekam więc na swoją
kolejkę. Tak, chce się zaszczepić, chcę chronić wszystkich tych, z którymi się spotykam,
przede wszystkim moją rodzinę. Zdaję sobie
sprawę, że mogą być jakieś niepożądane
objawy po szczepieniu, ale boląca ręka czy
nawet gorączka, to objawy towarzyszące
wielu innym szczepieniom.

Pierwsza tura szczepień
już za nami

d 19 do 21 stycznia to dni tej właśnie
pierwszej tury szczepień mieszkańców naszych trzech Domów, czyli w Strzelcach
Opolskich, Szymiszowie i Leśnicy - mówi
Jolanta Osuch dyrektor DPS w Strzelcach
Opolskich. – Szczepienia wykonywał doktor
Jarosław Makieła, lekarz prowadzący naszych
mieszkańców w DPS w Strzelcach Op., który
zgodził się również przeprowadzić szczepienia
w dwóch naszych filiach. Gorąco mu za to
dziękujemy.
- Na 161 mieszkańców, którzy zgłosili się
na szczepienia, pierwszą dawkę otrzymało
148, u 13 kolejnych podanie szczepionki nie
było możliwe ze względu na ich stan zdrowia,
pozostali nie wyrazili zgody.
- Problem stanowi jednak fakt, że część
naszych mieszkańców nie jest w stanie
samodzielnie podjąć decyzji ze względu na
otępienie. Będziemy więc prawdopodobnie
występować do sądu, by ten wydał zgodę na
ich zaszczepienie.
- Z naszego personelu, który jest przecież
w grupie „0”, 5 stycznia zaszczepione zostało
już 53 osoby, 16 kolejnych czeka na swoją
pierwszą dawkę. W sumie stanowi to nieco
ponad 44 proc. całej załogi liczącej 156 osób.

Sądzę jednak, że ostatecznie zdecyduje się
więcej, ok. 70 proc.
Pierwsze dawki szczepionek podane zostały również pracownikom i mieszkańcom
pozostałych dwóch Domów Pomocy Społecznej – w Zawadzkiem i Kadłubie.
W DPS w Zawadzkiem spośród 71 pracowników do szczepień zgłosiło się 46 osób:
zostało już zaszczepionych 41 osób, 5 jeszcze
nie, natomiast ze 109 mieszkańców szczepionkę otrzymało 106.
Natomiast w DPS w Kadłubie z 84 pracowników na szczepienia zgłosiło się 50, a
zaszczepionych zostało 48. Dwójka z nich,
która miała wyznaczony termin pierwszej
dawki szczepienia na 21 stycznia nie otrzymała jej – czekają na informację.
W DPS w Kadłubie jest 110 mieszkańców.
W tym jest 6 małoletnich, którzy obecnie
nie są szczepieni. Jeden odmówił przyjęcia
szczepionki. Jeden w czasie akcji szczepienia
przebywał na urlopie u rodziny i będzie zaszczepiony w późniejszym terminie. Dwóch
czeka na pozwolenie Sądu, gdyż wobec nich
toczy się procedura o ubezwłasnowolnienie i
nie mają przedstawiciela ustawowego.

P

Praca razem to sukces!

od takim tytułem pojawił się na
Facebooku Szpitala Powiatowego
w Strzelcach Opolskich wpis o pierwszych
szczepieniach przeciw COVID-19, bo to był
pierwszy punkt szczepień w naszym szpitalu
powiatowym.
Od 29 do 31 grudnia zaszczepiono tu 375
osób: połowę stanowił personel szpitala,
połowę -pracownicy innych podmiotów
leczniczych z powiatu. Za około 3 tygodnie
wszyscy będą szczepieni drugą dawką.
„Pracując po 8 godzin dziennie, nasz
wykwalifikowany i przeszkolony personel oraz pracownicy
Centrum Medycznego Lucyny
i Andrzeja Dymków, zaszczepili
pracowników czymś więcej,
niż tylko szczepionką Comirnaty– zaszczepili w nich również
nadzieję na to, że razem uda
nam się wrócić do normalności sprzed pandemii! Cały nasz
zespół stanął – po raz kolejny!
- na wysokości zadania, które
zostało im postawione – wielkie ukłony i podziękowania dla
lekarzy i pielęgniarek oddziałów pediatrii, anestezjologii i
intensywnej terapii, chirurgii,
oraz niezastąpionej i czuwającej nad wszystkim pielęgniarce epidemiologicznej!” – tak
kończył się wpis na �.
Jak dziś wygląda sytuacja?
– pytam dyrektor Szpitala
Powiatowego Beatę Czempiel.

- Stan na 22 stycznia to 380 osób zaszczepionych pierwszą i drugą dawką, w
następnym tygodniu zaszczepimy kolejne 270
osób, czyli razem będzie ich 650 – odpowiada. – Szczepionki otrzymujemy zamrożone
do temperatury -20 stopni, sami rozmrażamy
i dzielimy na dawki, jedna fiolka produktu
zawiera 5 dawek szczepionki.
- Ile osób z personelu już się zaszczepiło?
- Do dziś 60 proc, prawdopodobnie zaszczepi się 80 proc.
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Terapia biofeedback
– skuteczna w każdej
grupie wiekowej

Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
w czasie pandemii

ierwsi uczniowie wracają do szkół, do
znajomych z klasy, nauki w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pracują niezmiennie „w realu”. Naszą ofertę kierujemy, jak
zwykle do uczniów, rodziców i opiekunów,
nauczycieli i wychowawców. Diagnozujemy,
opiniujemy i orzekamy, prowadzimy terapie
możliwe do podjęcia w reżimie sanitarnym.
Zawieszona została jednak działalność grupo-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich wzbogaciła się
o nowy sprzęt do terapii Biofeedback.

wa – stąd zwiększona liczba indywidualnych
konsultacji telefonicznych i on-line.
W związku z tym Grupy Wsparcia Pedagogów Szkolnych oraz Szkolnych Doradców
Zawodowych przeniosły się w strefę on-line
i od 2021 roku wznawiają działalność szkoleniową i konsultacyjną.
Zapraszamy chętnych pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych do udziału!

Kontakt z prowadzącymi:
i.nieweglowska@ppp.powiatstrzelecki.pl, a.slawska@ppp.powiatstrzelcki.pl

Zabawy dla dzieci w domu
B

ardzo łatwo bawić się z dziećmi w
lecie, na dworze, można wtedy pojechać na wycieczkę rowerową, pójść na
spacer, na plac zabaw. Wymyślenie zabaw
raz na jakiś czas, kiedy dziecko chodzi do
przedszkola czy szkoły, czyli kiedy przez
większość dnia jest zaopiekowane przez
innych, przez instytucję jest łatwiejsze. A co
kiedy całymi dniami siedzi z nami w domu?
Czasem potrzebujemy kilku podpowiedzi,
przypomnienia znanych dobrze zabaw lub
inspiracji. Podajemy kilka propozycji:
Ciepło - zimno – na pewno każdy ją
zna z dzieciństwa. Chowamy jakiś wybrany
przedmiot, a dziecko poszukuje, a my podpowiadamy czy jest blisko znalezienia (ciepło),
czy może bardzo się oddala (zimno). Znalazło
– zamieniamy się rolami – dziecko chowa, a
teraz my szukamy. Ćwiczymy między innymi
uważność, spostrzegawczość, cierpliwość.
Wspólne gotowanie/pieczenie ciasteczek. Zabawa w gotowanie, ugniatanie ciasta
to najlepsza zabawa dla dzieci – bycie w
bliskości z rodzicem, bałaganienie, ale też
nauka sprzątania po sobie i rozwijanie małej
i dużej motoryki.
Budujemy bazę-domek z koców, krzeseł
i innych materiałów dostępnych w domu.
Może być też baza z wielkiego pudła, które
można samodzielnie ozdobić kredkami,
farbami, kolorowym papierem itp. Dobrze
mieć zawsze taką bazę w chwilach potrzeby
odosobnienia, wyciszenia, czy opanowania
trudnych emocji. Tutaj także możemy ćwiczyć orientację w przestrzeni – co jest w
bazie, na bazie, obok bazy itp.
Zabawy z kasztanami – może już ich
nie mamy, ale może zamiast nich mamy
orzechy i wtedy możemy zrobić ludziki
zlepiając plasteliną poszczególne części,
możemy też liczyć, sortować różne rodzaje orzechów, kasztanów, żołędzi itp.
Do sortowania według kształtu, koloru
i wielkości dobrze nadają się też zwykłe
nakrętki po butelkach, musach, soczkach –
uczymy m.in. rozróżniania kolorów, rozróżniania kształtów oceny wielkości.
Zabawa w sklep/restaurację – jeśli
mamy kasę i jakieś zabawkowe produkty
to możemy zabawić się w sprzedawanie,
jeśli nie mamy zabawkowych to równie
dobrze możemy pobawić się prawdziwymi.
Świetna zabawa, która może między innymi
nauczyć właściwych zasad zachowania się
w sklepie, restauracji, używania zwrotów
grzecznościowych.

Skojarzenia – wybieramy przedmiot i
szukamy skojarzeń do czego można go jeszcze użyć – np. młotek lub czego można użyć
oprócz młotka do przybijania. Rozwijamy
spostrzegawczość, wyobraźnię, myślenie.
Tor przeszkód – możemy stworzyć dzieciom w domu własny mini tor przeszkód
z poduszek, krzeseł, dywanów, klocków i
wielu innych przedmiotów – co tylko podpowie nam wyobraźnia – ważne, żeby było
bezpiecznie – a ile będzie przy tym frajdy,
radości. Można skakać na jednej nodze, obunóż, czołgać się, wspinać, przechodzić ponad
przeszkodami itp. Rozwija się cała motoryka
duża, koordynacja wzrokowo- ruchowa, równowaga i wiele wiele innych umiejętności,
zdolności potrzebnych w rozwoju.
Zawsze też możemy stworzyć rodzinną
orkiestrę – z prawdziwych instrumentów
dostępnych w domu lub z garnków, patelni,
pudełek itp. Każdy może trochę pohałasować, rozładować nagromadzone emocje.
Możemy też stworzyć własne instrumenty
– grzechotki potrzebne będą np. już wcześniej wspomniane orzechy, kasze, ryż, sól, czy
drobne niepotrzebne zabawki, które chowamy w pojemniku(zamykanym szczelnie,
najlepiej nieprzezroczystym) i mamy różne
grzechotki, o różnej barwie dźwięku – uczymy przez to między innymi rozpoznawania
dźwięków, jeśli zrobimy po dwa takie same to
dopasowywania takich samych dźwięków do
siebie, lokalizowania dźwięku, jeśli będziemy
nadawać dźwięk z ukrycia, a dziecko będzie
go szukać.
Jeśli nie orkiestra, to może potańczymy?
– zabawa we wspólne tańce – raz spokojne
raz energiczne, szybkie. Zabawa w wolne chodzenie głośno z tupaniem nogami jak ciężki
słoń lub cichutko i szybko jak mała myszka
na paluszkach. Bieganie w trakcie muzyki
albo tańczenie i zastyganie w bezruchu gdy
milknie muzyka.
A może powspominamy i pooglądamy
stare albumy, stare zdjęcia – i spróbujemy
sobie przypomnieć jak to było, gdzie byliśmy
na danym zdjęciu, co nam się tam najbardziej
podobało, a co mniej.
Ważne, aby codziennie bawić się z dziećmi, wystarczy już 5 minut codziennie w pełnej
obecności w zabawie z dzieckiem, aby wytworzyć bezpieczną więź z naszym dzieckiem,
więc bawmy się, bądźmy z naszymi dziećmi
ograniczyć może nas tylko lenistwo i nasza
wyobraźnia.
Kamila Adamczyk-Chlipała - psycholog

B

iologiczne sprzężenie zwrotne to nieinwazyjna metoda terapii polegająca na
monitorowaniu przez specjalne urządzenie
zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na
celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli
i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent
może nauczyć się kontrolować te funkcje
organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe
czy napięcie mięśni). Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci z zaburzeniami
koncentracji, stanami lękowymi, depresją,
nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami
autystycznym, czy niską odpornością na stres.
Słowo biofeedback pochodzi od przedrostka „bio” oznaczającego „coś biologicznego” i angielskich słów określających sprzężenie zwrotne. Biofeedback jest niezwykle
ciekawą metodą stosowaną w leczeniu
różnorodnych schorzeń. Trening biofeedback
pozwala nauczyć się przejmować kontrolę
nad niektórymi, dotychczas zachodzącymi
nieświadomie, procesami, co z kolei pozwala
na zwalczanie objawów pewnych chorób. Biofeedback poza medycyną znalazł zastosowanie w sporcie, psychologii, czy w technologii.
Sprzęt do biofeedbacku składa się z urządzenia rejestrującego dany proces fizjologiczny (np. EEG w przypadku neurobiofeedbacku), komputera, który odbiera informację o
danym procesie zachodzącym w organizmie
i przetwarza go na możliwy do odczytania
przez pacjenta bodziec oraz elementu wytwarzającego bodziec – najczęściej optyczny.
Wgląd w zachodzące w organizmie procesy,
takie jak koncentracja uwagi czy szybkość
akcji serca, i zyskanie nad nimi pewnej kontroli, może być stosowana w przypadku wielu
rodzajów schorzeń, m. in. ADHD, depresji czy
nawracających stanów lękowych.
Z metody korzystali początkowo astronauci w NASA, z czasem biofeedback znalazł
zastosowanie w medycynie. Do opracowania
terapii biofeedback skłoniło naukowców odkrycie świadczące o tym, że ludzki mózg jest
w stanie wyuczyć się nowego wzorca pracy.
Mózg emituje fale o różnej częstotliwości
(są to fale: alfa, beta, gama, delta, theta),
których zapis uzyskuje się, przeprowadzając
badanie EEG. Fale mózgowe alfa związane są
ze stanem odprężenia i relaksu, biofeedback

umożliwia pracę nad osiąganiem tego stanu.
Biofeedback to metoda nieinwazyjna,
bezbolesna. Pacjent ma podłączone do
skóry głowy specjalne elektrody przekazujące sygnały płynące z mózgu do komputera
terapeuty w postaci fal mózgowych. Zapis
fal służy do sterowania animacją – odbywa
się to wyłącznie przy użyciu siły woli. Regularny trening pozwala nauczyć się, w jaki
sposób wzmacniać określone, pożądane
częstotliwości fal mózgowych.
Biofeedback z dużą skutecznością może
być stosowany w każdej grupie wiekowej.
Duży pożytek z tej metody niewątpliwie
odnoszą dzieci. Biofeedback dla dzieci stosowany jest w przypadku autyzmu, zespołu
Aspergera, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), problemów z koncentracją, zaburzeń rozwoju mowy (opóźnionego jej
rozwoju, jąkania się) oraz dysleksji.
Czas pojedynczej sesji treningu biofeedback to około 45 minut. Ilość sesji potrzebnych do osiągnięcia efektu terapeutycznego
zależy głównie od problemu, z jakim zgłasza
się pacjent – w przypadku lekkich problemów
z koncentracją, czy stresem wystarcza zwykle 10 sesji, natomiast przy pracy z dziećmi
z ADHD czy autyzmem może okazać się
konieczne przeprowadzenie nawet powyżej
60 sesji.
Biofeedback cieszy się w ostatnich latach
coraz większą popularnością i ma bardzo
dobre opinie nie tylko wśród pacjentów,
ale i sportowców, biznesmenów oraz ludzi
pragnących przejąć większą kontrolę nad
swoim zdrowiem.
Biofeedback zdecydowanie może pomóc
radzić sobie z nadmiernym stresem, da możliwość lepszej koncentracji, uwagi– wszystkie
te rzeczy korzystnie wpływają na nasze zdrowie i zmniejszają ryzyko rozwinięcia się wielu
poważnych chorób.
Dotychczasowy sprzęt, używany w naszej
Poradni od 12 lat, został zamieniony na najnowszy model EEGDigiTrak®15 firmy Elmiko.
Zapraszamy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
Mirosław Stańczak
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
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Radość czytania - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca

B

ajki terapeutyczne dla dzieci są próbą
podjęcia pomocy w walce z problemami, które dotykają najmłodsze pokolenie.
Największą zaletą bajek jest możliwość tworzenia historii połączonych z baśnią, dostosowanych indywidualnie do każdego dziecka i
problemu, z jakim się spotyka. Istnieją bajki
terapeutyczne dla dorosłych pomagające
lepiej poznać samych siebie i nauczyć się
łatwiej nazywać własne emocje. Bajki terapeutyczne umożliwiają zobrazowanie dziecku
- na przykładzie bohatera - sytuacji, które
do złudzenia przypominają mu jego życie.
Dzięki bajkom terapeutycznym może się całkowicie zmienić tok myślenia dziecka, które
nie potrafi jeszcze racjonalnie sobie danego
wydarzenia wytłumaczyć. Dlaczego właśnie
bajki? Towarzyszą nam już od najmłodszych
lat, jesteśmy z nimi dobrze zaznajomieni. Od
zawsze wierzymy w ich pozytywne zakończenia i często świadomie lub nieświadomie
wyciągamy z nich wnioski. Jeśli dzięki bajce
terapeutycznej dziecko dowie się, że nie
tylko ono ma różnego rodzaju problemy, jak
np. nieśmiałość bądź jak lęk przed pająkami
będzie mu łatwiej je zaakceptować. Gdy
uwierzy w szczęśliwe rozwiązanie kłopotów
bohatera bajki terapeutycznej, w której

Bajki terapeutyczne

przedstawiono historię bardzo podobną do
tej przez niego przeżywaną, pojawi się w nim
nadzieja, że i własne lęki może przezwyciężyć.
Bajki terapeutyczne mogą tłumaczyć
zarówno przyczyny złożonych, jak i drobnych
problemów i oferować gotowe rozwiązania
na nie, jak i poruszać trudne tematy jak:
głęboki smutek czy ogromne krzywdy, jakich
mogło doznać dziecko, np. molestowanie
seksualne czy dorastanie w rodzinie, w której obecny jest alkoholizm. Warto jednak
pamiętać, że w tych szczególnie trudnych
sytuacjach konieczna jest również konsultacja
ze specjalistą - psychologiem. Każda bajka terapeutyczna może tłumaczyć inne problemy
związane z naszą psychiką lub otaczającym
nas światem, jak np.: nieradzenie sobie ze
stresem, rozwód rodziców, niskie poczucie
własnej wartości, brak zrozumienia i akceptacji dla odmienności , bunt przed pojawieniem
się kolejnego dziecka w rodzinie, strach przed
ciemnością, chorobą, burzą, odrzuceniem
przez grupę, chorobę i śmierć w rodzinie,
niepełnosprawność, współpracę w grupie,
ból i wiele innych.
Każdy rodzic może skorzystać z gotowych
bajek terapeutycznych udostępnianych za
darmo w sieci lub udać się do księgarni.

Autobus na testach

Ten rok dobrze się zaczął dla strzeleckiego PKS.
Dla nas, pasażerów, także.

N

asz przewoźnik testuje nowy autobus.
Elektryczny. Pojazd nie jest duży, raczej
z tych mniejszych. Ma 24 miejsca, w części jest
niskopodłogowy, z platformą umożliwiającą
wjazd osobom na wózkach inwalidzkich, a w
środku jest oczywiście dla nich specjalne miejsce, podobnie jak dla dziecięcych wózków. Ci,
którzy mieli okazję już nim jechać, są zachwyceni komfortem podróży i ciszą wewnątrz. I jest
to całkiem pokaźne grono mieszkańców, bo
testowany jest na wszystkich drogach powiatu
strzeleckiego.
- Wszędzie sprawuje się doskonale – śmieje
się prezes PKS SA w Strzelcach Opolskich Jacek
Król. – Wypróbowywaliśmy go w każdych warunkach i na każdej trasie, także pod Górę św.
Anny: dobrze sobie radzi. „Rewelacyjny”, „dobrze przyspiesza”, doskonale jeździ” – to opinie
naszych kierowców, a jeździł nim niejeden. Uczą
się obsługi i już wszyscy żałują, że wkrótce nasz
powiat opuści.
Testujemy go my, a za nami ustawiła się już
kolejka chętnych. Każdy chce go wypróbować,
bo koniecznością związaną z ochroną środowiska stają się zakupy ekologicznych środków
transportu. Coraz częściej mówi się już nie o
niskoemisyjnych, a bezemisyjnych. Takimi są

właśnie pojazdy elektryczne i napędzane wodorem, w których zamiast baterii wykorzystywane
jest ogniwo wodorowe produkujące prąd. To
jednak raczej kwestia odleglejszej przyszłości,
bo są znacznie droższe niż elektryczne, poza tym
chyba stacje ładowania wodoru w Polsce to w
tej chwili wyjątkowa rzadkość, a pojazdy elektryczne możemy ładować u siebie. Ten, który
jeździ po naszych drogach, ładujemy w naszej
bazie, ze zwykłego gniazdka z „siłą”; w każdym
zakładzie są takie, nawet w wielu mieszkaniach.
Ten mały autobus ładuje się 3-4 godziny i na jednym ładowaniu może przejechać 160-200 km.
- Kiedy elektryczne autobusy pojawią się
już na stałe w naszym powiecie?
- Bacznie przeglądamy wszystkie projekty,
w których można uzyskać dofinansowanie do
zakupu ekologicznego transportu. Jest „Zielony
transport publiczny” Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
będzie Regionalny Program Operacyjny Wo-

Można jednak samemu stworzyć bajkę terapeutyczną dla swojego dziecka. Trzeba jednak
pamiętać o kilku jej niezbędnych elementach:
głównym bohaterem - nie może być dziecko,
które będzie słuchać bajki, ale powinno ono
odnaleźć w tej postaci wiele cech wspólnych
jewódzkiego, szukamy też innych możliwości.
Ważne, by móc zdobyć wysokie dofinansowanie, i do zakupu nowego taboru, i do zakupu stacji ładowania, a przy większej liczbie pojazdów
elektrycznych musimy taką mieć. Dofinansowanie do niej kształtuje się na poziomie 50 proc.,
a przy 20 pojazdach elektrycznych w taborze
trzeba już wszystko uzgadniać z zakładem
energetycznym. Do chwili, kiedy elektryczne
autobusy zaczną jeździć już na stałe jeszcze dość
daleka droga. Nie tylko chodzi o uzyskanie jak
najlepszych warunków finansowania zakupów,
ale też czas dostawy. Od momentu złożenia
zamówienia u producenta małych autobusów,
takich 8,5-metrowych minie ok. 9 miesięcy,
większych, 12-metrowych – rok.
- Ile kosztuje elektryczny autobus?
- Jest znacznie droższy od diesla, co najmniej dwukrotnie. Jeśli diesel kosztuje milion,
to tej samej wielkości pojazd elektryczny – dwa
miliony. Nikogo nie stać na takie zakupy bez
uzyskania dotacji: to jest zbyt drogi interes. Dofinansowanie do pojazdów elektrycznych można uzyskać na poziomie 80 proc., a napędzanych
wodorem – 90 proc. Ale dofinansowania na
takim poziomie nie dostaje się od ręki, trzeba
bowiem spełnić kilka warunków projektowych:
wskazuje się konkretne linie, po których autobus będzie jeździł, by miał odpowiednio „dużo
pracy”, a wymagany minimalny jego roczny
przebieg to 25 tysięcy km.
Zdajemy sobie sprawę, że wkrótce może już
nie być dofinansowania do zakupów autobusów
i busów z silnikami diesla, być może niedługo
też pojawią się zapisy o tym, że w taborze każdego przewoźnika wymagany będzie określony
procent pojazdów niskoemisyjnych lub w ogóle
bezemisyjnych. To będzie prawdziwa rewolucja,
ale kosztowna.
- Ile autobusów elektrycznych chce kupić
strzelecki PKS?
- Na razie myślimy o zakupie czterech
małych, tego typu, który właśnie testujemy.
W przyszłości będziemy myśleć z zakupie
większych, bo przecież na niektórych trasach
wykorzystujemy nawet 60-miejscowe. Ale takie
elektryczne – są znacznie droższe. Autobus o
długości 8,5 m kosztuje 900 tysięcy zł netto,
autobus 12-metrowy prawie dwa miliony.
- Ten, który na razie jeszcze jeździ po naszych drogach to polski pojazd?
- Tak, pochodzi z firmy Automet Group z
Sanoka.
Marta Górka

ze swoim życiem i charakterem, aby poczuć
z nim więź; magia - bajki często mają wiele
elementów baśniowych, ale w przypadku
bajki terapeutycznej nie można przesadzić z
ich ilością, aby dziecko mogło stwierdzić, że
opowiadana historia mogłaby mieć miejsce
także w realnym życiu; trudności życiowe
- tworząc bohaterów bajki terapeutycznej
warto pamiętać, aby w wielu miejscach w
fabule zaznaczać fakt, że ich problemy można
rozwiązać, a najlepszym krokiem ku temu
jest szczera rozmowa z osobą, której się ufa;
szczęśliwe zakończenie - wiadomym jest, że
bajki terapeutyczne powinny kończyć się
szczęśliwie.
Rodzice nie powinni też na koniec tłumaczyć sensu bajki czy jej przekazu. Dziecko
samo powinno wyciągnąć wnioski. Zmuszanie
do rozmowy o jego problemach zaraz po
zakończeniu opowiadania też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Trzeba poczekać, aż
dziecko samo wyjdzie z inicjatywą.
Znani i chętnie czytani autorzy bajek
terapeutycznych to; Maria Molicka, Katarzyna Szeliga, Jarosław Mikołajewski, Elżbieta
Zubrzycka, Anna Kozłowska, Agnieszka Łaba.
Zapraszamy do lektury.
Ewa Zaremba pedagog poradni

Jedź z Nami

– Związek się rozwija
30 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie
Członków Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź
z Nami”, na którym uchwalono budżet Związku
na rok 2021, wieloletnią prognozę finansową na
lata 2021-2024 i wysokość składki członkowskiej w roku 2021.
Pierwsze w tym roku Walne Zgromadzenie
zwołane zostało na 29 stycznia. Odbędzie się w
już poszerzonym o trzy gminy gronie: Krapkowice, Gogolin i Ujazd, bo wszystkie wymagane
procedurami formalności, łącznie z uchwałami
ich Rad Gmin, zostały zakończone.
- Strzelecki PKS, związany dotąd umowami
dwustronnymi z tymi gminami – mówi przewodniczący Zarządu Związku Waldemar Gaida
– oficjalnie stanie się również operatorem
publicznego transportu również na ich terenie.
- Czy to znaczy, że mieszkańcy naszego
powiatu zyskają nowe połączenia? – pytam.
- Skoro PKS realizował tam kursy, to nasi
mieszkańcy mogli z nich korzystać. Chciałbym
jednak przypomnieć wszystkim, że od tego, na
jakich trasach, czyli dokąd i o jakiej godzinie
jeżdżą nasze autobusy, to zależy od samych
mieszkańców! Nawet nie całych gmin czy
sołectw, ale choćby grup ludzi, którzy mogą
wystąpić z wnioskiem o uruchomienie kursów,
jeśli widzą taką potrzebę! Związek jest otwarty na propozycje i na uruchomienie nowych
przewozów. Zwykłymi autobusami czy busami,
które przystosowane są do przewozu osób
niepełnosprawnych, na wózkach. To bardzo
bezpieczny sposób dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, bo
odbywa się w systemie „door to door”, czyli od
drzwi domu do drzwi placówki oświatowej czy
opiekuńczej, w dodatku pod okiem opiekuna.
Czyli – bezpiecznie. Bezpiecznie jest zresztą
nie tylko w tych pojazdach, a we wszystkich.
W dobie epidemii koronawirusa systematyczna
dezynfekcja stałą się normą, spełniamy także
dodatkowy wymóg: zachowanie dystansu, czyli
tylko 50 proc. miejsc może być zajętych. No i
najważniejsze dla kieszeni wszystkich: bilety nie
drożeją – ani te jednorazowe, ani miesięczne.
Zawiązek się rozwija – mówi dalej W. Gaida – podpisaliśmy właśnie kolejną umowę z
Wojewodą Opolskim na dotację z Funduszu
Przewozów Autobusowych, myślimy o zakupie
nowego ekologicznego taboru.
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Ważna wiadomość

TURNUSY
REHABILITACYJNE
W SYSTEMIE SOW
radością informujemy, że pełen proces obsługi turnusów rehabilitacyjnych jest
już dostępny w Systemie SOW.

Od 1 stycznia 2021 r. zapraszamy do aplikowania on-line w obszarze dofinansowań
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Pełen proces będzie realizowany elektronicznie, uwzględniliśmy też udział Organizatorów Turnusów jako Użytkowników Systemu.
Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak
„Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o
przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów turnusów, nowa funkcjonalność będzie umożliwiała również elektroniczną korespondencję między Wnioskodawcą, Realizatorem i Organizatorem Turnusu w odniesieniu do danej sprawy.
Dzięki Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia
z domu i poza godzinami pracy urzędów (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną
przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa
w urzędzie.
Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie i wysiłek podejmowany w celu
udzielania wsparcia, szczególnie w okresie pandemii, przełoży się na realną i skuteczną
pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.
Wierzymy, że wprowadzenie do SOW nowego obszaru dofinansowania, o które
można się ubiegać w pełni on-line (turnusy rehabilitacyjne), znacząco poszerzy grono
zadowolonych Użytkowników Systemu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego, platformy e-learningowej na stronie www.pfron.
org.pl w zakładce Osoby niepełnosprawne, kontaktu z Infolinią SOW pod numerem:
800 889 777 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00 lub kontaktu
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich pod numerem: 77 461
33 81 czynnym w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni od 7:30 do 15:30 oraz
na stronie www.pcpr.strzelceop.pl

Przypominamy: można starać się o dotacje

Powiat ratuje zabytki

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/102/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
do dnia 30 kwietnia br. można składać wnioski o udzielenie w 2021 roku dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
W/w Uchwałę wraz z wnioskiem można pobrać na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego:
http://bip.powiatstrzelecki.pl/2015/278/dotacje-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow.html

Dużo płynu do dezynfekcji
Z

inicjatywy Wojewody
Opolskiego wybrane instytucje z terenu powiatu strzeleckiego działające w obszarze
pomocy społecznej i opieki nad
seniorami otrzymały nieodpłatnie płyn do dezynfekcji rąk.
21 stycznia br. za pośrednictwem Państwowej Straży
Pożarnej otrzymano z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w sumie 575 litrów płynu do
dezynfekcji rąk. Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich uczestniczy w dalszym
dystrybuowaniu określonej ilości płynów do poszczególnych
instytucji.
Najwięcej płynu otrzymają:
PCPR (150 litrów), OPS Jemielnica (100 litrów), OPS Ujazd
(100 litrów).

W

dla OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
lub SŁABOSŁYSZĄCYCH
korzystających z dofinansowania
ze środków PFRON

ychodząc naprzeciw Państwa
oczekiwaniom od stycznia 2021
roku umożliwiamy kontakt z Działem
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym za
pomocą wiadomości tekstowych SMS.
To dodatkowy sposób komunikowania
się z nami dla osób z dysfunkcją słuchu,
które nie mają możliwości przeprowadzenia z nami rozmowy telefonicznej czy wysłania wiadomości e-mail, które chcą zadać
nam kilka pytań, np. odnośnie złożenia
dokumentów, wysokości dofinansowania
lub chcą umówić się na wizytę w naszej
jednostce.

Zachęcamy Państwa także do składania wniosków za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz za pośrednictwem
bezpłatnej platformy internetowej systemu
obsługi wsparcia.
Aby skorzystać z bezpłatnej platformy
internetowej systemu obsługi wsparcia,
należy wejść na stronę sow.pfron.org.pl.
Można tam złożyć wniosek elektroniczny również w dzień wolny od pracy, 24
godziny na dobę, 365 dni w roku.
Jedyne, czego potrzeba, to:
- dostęp do Internetu
- konto w systemie SOW
- profil zaufany

Telefon do KONATKTU BEZPOŚREDNIEGO - 77 461 33 81
Telefon do kontaktu ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH SMS
– 797 913 032
Mają Państwo także możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, minimum trzy dni przed wizytą w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
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OFERTY PRACY

NABÓR WNIOSKÓW
W RAMACH KRAJOWEGO
FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

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

Nabór wniosków odbędzie się w terminie:
01.02.2021r. - 12.02.2021r.
Limit środków z KFS wynosi 337 500,00zł
Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełniać co najmniej jeden
z priorytetów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, które zostały przyjęte
na 2021r.:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które
na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby
COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych,
pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych,
prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób
chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami
chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu
tej choroby;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym
powiecie lub województwie zawodach deficytowych;*
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy
po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w
firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii
i narzędzi cyfrowych;
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
8) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów
praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń
branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
* Przy ocenie wniosków, uwzględnia się zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie strzeleckim, określone w „ Barometrze zawodów 2021”
(powiat strzelecki) lub zawody deficytowe zidentyfikowane w województwie opolskim, określone w „Barometrze zawodów 2021” (województwo
opolskie)
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
1) uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy,
2) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania 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 finansowanej 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 pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
7) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem 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 2021).
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
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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/

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

REKRUTER/ REKRUTERKA
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
		
PIELĘGNIARKA
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPIEKUN
STRZELCE OPOLSKIE
OPIEKUN MEDYCZNY
STRZELCE OPOLSKIE
POKOJOWA
STRZELCE OPOLSKIE
POMOC KSIĘGOWEJ
RASZOWA
		
DORADCA KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
SPECJALISTA DS. EKSPORTU
STRZELCE OPOLSKIE
I REKLAMY		
		
PRACOWNIK BIUROWY Z JĘZYKIEM
SZYMISZÓW
NIEMIECKIM LUB ANGIELSKIM		
PERSONEL SPRZĄTAJĄCY
MURARZ
POMOCNIK MURARZA
MECHANIK MASZYN DO OBRÓBKI
METALI
KONTROLER JAKOŚCI
OPERATOR WALCA DROGOWEGO

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
-

wykształcenie min. średnie,
obsługa komputera, sprzętu biurowego,
znajomość j. niemieckiego w stopniu bardzo dobrym,
min. 1 rok doświadczenia zawodowego
wykształcenie kierunkowe
prawo wykonywania zawodu
wykształcenie średnie ogólne
wykształcenie średnie kierunkowe,

-

wykształcenie średnie ekonomiczne,
min. 5 lat doświadczenia zawodowego
wykształcenie min. średnie,
wykształcenie wyższe,
dobra znajomość j. angielskiego,
prawo jazdy kat. B
wykształcenie min. średnie,
znajomość j. niemieckiego lub angielskiego w stopniu
komunikatywnym
wykształcenie zasadnicze zawodowe
umiejętność murowania
podstawowa umiejętność murowania
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
min. 5 lat doświadczenia zawodowego
umiejętność obsługi komputera
uprawnienia do obsługi walca drogowego
doświadczenie przy robotach bitumicznych
wykształcenie zasadnicze zawodowe
uprawnienia SEP do 1 KV
prawo jazdy kat. C + E, - uprawnienia przewóz rzeczy
karta kierowcy
prawo jazdy kat. C +E,
uprawnienia przewóz rzeczy, - karta kierowcy,
j. niemiecki w stopniu komunikatywnym
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
podstawowa obsługa komputera,
znajomość rysunku technicznego

STRZELCE OPOLSKIE
WG ZLECEŃ
WG ZLECEŃ
RASZOWA/
KĘDZIERZYN - KOŹLE
STRZELCE OPOLSKIE
JARYSZÓW
WG ZLECEŃ
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
		
KIEROWCA C + E
WG. ZLECEŃ
		
KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY C+E RUCH MIĘDZYNARODOWY 		
		
OPERATOR / USTAWIACZ MASZYN
ZIMNA WÓDKA
		
		
OPERATOR MASZYN
ZAWADZKIE
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN
ZIMNA WÓDKA
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR RĘBAKA
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR OSTRZALNI NOŻY
STRZELCE OPOLSKIE
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCYJNY
STRZELCE OPOLSKIE
PAKOWACZ
STRZELCE OPOLSKIE
SZLIFIERZ
STRZELCE OPOLSKIE
TOKARZ/ ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
		
PRACOWNIK DZIAŁU KAS		
I RELACJI Z KLIENTAMI			
KASJER SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
-

wykształcenie zasadnicze zawodowe,
uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

wykształcenie zasadnicze zawodowe,
sprawność manualna
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe
książeczka dla celów sanitarno - epidemiologicznych
znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej,
sprzętu biurowego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

WAŻNA INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich nadal prowadzi nabór wniosków o udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy antykryzysowej COVID – 19.
Z pożyczki mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników oraz pracodawcy zatrudniający średniorocznie mniej niż 10 pracowników.
Warunkiem uzyskania jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości do 5 tyś. złotych jest jedynie
prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31.03.2020 roku. Uzyskanie pożyczki nie jest uzależnione
od faktu spadku obrotów w firmie. Po trzech miesiącach od daty podpisania umowy z PUP pożyczka jest w
100% umarzana z urzędu przez Starostę Strzeleckiego, pod warunkiem prowadzenia w tym okresie działalności
gospodarczej. Pozyskane środki muszą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów bieżącej działalności firmy.
Zachęcamy do składania wniosków o pożyczkę w formie elektronicznej przez platformę praca.gov.pl.
Wnioski można składać do 10 czerwca 2021 roku.

Ogłoszenie !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje
od 01 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021 r.
wnioski osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowej dotacji
na podjęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosić może 25 000 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu77 462 18 18
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Sprawdź, może znalazła się Twoja zguba!
WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej, Starosta Strzelecki wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego
odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich stan na 18.01.2021 r.
Nr
zgodny z
wykazem

Rodzaj przedmiotu

Można odebrać do:

103

Portfel + gotówka

29.05.2021 r.

104

Klucz samochodowy (marki SKODA)

06.06.2021 r.

105

Klucz samochodowy (marki Opel)

24.06.2021 r.

75

Pęk 6 kluczy z kolorowymi nakładkami

26.01.2021 r.

106

Router Huawei

25.06.2021 r.

76

Zegarek męski elektroniczny marki Geonaute na czarnym
pasku

18.03.2021 r.

107

Telefon IPHONE

22.07.2021 r.

77

Smartwatch marki Media-Tech na czarnym pasku

18.03.2021 r.

108

Telefon Huawei i pęk kluczy

31.07.2021 r.

78

Led Watch marki Q&Q ma czarnym pasku

18.03.2021 r.

109

Rower Kross

06.09.2021 r.

79

Zegarek elektroniczny marki Geonaute na turkusowym
pasku

18.03.2021 r.

110

Klucz samochodowy (marki Chevrolet)

28.08.2021 r.

111

Telefon iPhone 5c

20.09.2021 r.

80

Łańcuszek srebrny długość ok 50 cm ze srebrnym krzyżem

18.03.2021 r.

112

Klucz do samochodu AUDI

24.09.2021 r.

81

Łańcuszek srebrny długość ok 48 cm ze srebrnym krzyżem

18.03.2021 r.

113

Telefon Samsung GT

14.08.2021 r.

82

Łańcuszek srebrny długość ok 44 cm ze srebrnym krzyżem

18.03.2021 r.

114

Telefon Komórka Manta

28.08.2021 r.

83

Łańcuszek srebrny długość ok 36 cm z sercem z bursztynu

18.03.2021 r.

115

Pęk 5 kluczy

25.10.2021 r.

84

Łańcuszek srebrny ok 40 cm z zawieszką w kształcie serca z
wizerunkiem Matki Boskiej

18.03.2021 r.

116

Saszetka z pieniędzmi

13.12.2021 r.

117

Telefon komórkowy Huawei

16.01.2022 r.

85

Łańcuszek męski ok 44 cm bez zawieszki

18.03.2021 r.

118

Słuchawka telefonu Siemens Gigaset

26.02.2022 r.

86

Łańcuszek srebrny ok 48 cm bez zawieszki

18.03.2021 r.

119

Telefon komórkowy Huawei

28.02.2022 r.

Pieniądze

02.03.2022 r.

87

Łańcuszek posrebrzany ok 50 cm z okrągłą zawieszką

18.03.2021 r.

120

88

zawieszka do łańcuszka - Okrągły bursztyn w srebrnej
oprawie

18.03.2021 r.

121

Rower górski

03.03.2022 r.

122

Czarny pojedynczy klucz

17.06.2022 r.

89

Srebrny łańcuszek damki ok 42 cm z medalikiem w kształce- 18.03.2021 r.
nie serca z wizerunkiem Matki Boskiej

123

Telefon komórkowy Samsung Galaxy J5

25.06.2022 r.

90

Srebrny łańcuszek ok 40 cm bez zawieszki

18.03.2021 r.

124

Telefon komórkowy Samsung wraz z słuchawkami Sony oraz 20.08.2022 r.
6 sztukami kluczy

91

Srebrny łańcuszek ok 44 cm bez zawieszki

18.03.2021 r.

125

Pęk 8 kluczy z brelokiem w kształcie serca

14.09.2022 r.

92

Srebrny łańcuszek ok 46 cm bez zawieszki

18.03.2021 r.

126

Klucz do pojazdu marki Nissan

15.09.2022 r.

93

Srebrny łańcuszek ok 44 cm ze srebrną zawieszka w kształcie serca

18.03.2021 r.

127

Pieniądze 600,00 zł

16.09.2022 r.

94

Łańcuszek srebrny damski ok 48 cm z okrągłym medalikiem
z wizerunkiem Matki Boskiej

18.03.2021 r.

128

Rower z napisem TREC 3700

29.10.2022 r.

129

Torba granatowa podróżna z zawartością

09.11.2022 r.

95

Łańcuszek srebrny damski ok 38 cm z srebrną zawieszką w
kształcie serca

18.03.2021 r.

130

Portfel z pieniędzmi 20,00 zł

27.11.2022 r.

131

Torba z ubraniami roboczymi

02.12.2022 r.

96

Łańcuszek srebrny damski z srebrną zawieszką w kształcie
serca

18.03.2021 r.

132

Pieniądze w kwocie 520 zł

12.01.2023 r.

97

Łańcuszek złoty ok 44 cm z kryształową zawieszką

18.03.2021 r.

98

Łańcuszek złoty ok 40 cm bez zawieszki

18.03.2021 r.

99

Złote kolczyki - małe kółka

18.03.2021 r.

100

Złote kolczyki z różowo - białymi kryształkami

18.03.2021 r.

101

Kolczyki złote bez pary

18.03.2021 r.

102

Telefon komórkowy WIKO

14.05.2021 r.

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy nie
zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną staje się własnością znalazcy jeżeli uczynił on zadość
swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicielem,
jeżeli rzecz odbierze w wyznaczonym przez Starostę terminie.
2. Warunkiem odebrania przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest złożenie jego szczegółowego
opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji o terminie odebrania pod
numerem telefonu 77 4401759 w godzinach 7.30-14.00 oraz w pokoju 207 Starostwa.

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2021 r.

Strzelce Opolskie dnia 21.01.2021r.

STAROSTA STRZELECKI

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 (J.t. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), podaję do publicznej
wiadomości informację o wydaniu w dniu 30.12.2020r. na rzecz spółki Kronospan OSB Sp. z
o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, decyzji administracyjnej Nr 610/2020
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę istniejącej hali
produkcyjno-magazynowej o część magazynową z zadaszeniem i niezbędną infrastrukturą
techniczną w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52, na działkach nr 5061/35, 5061/38,
5061/42, 5061/47, 5061/37, obręb Strzelce Opolskie.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
– Wydział Architektoniczno – Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w
godzinach pn. 7.30 – 17.00, wt.-cz. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00),
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty- Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

OGŁOSZENIE

Starosta Strzelecki prowadząc postępowanie mające na celu przeprowadzenie procedury
likwidacji Spółki Wodnej Strzelce Opolskie, zrzeszającej rolników z miejscowości m.in. Grodzisko, Kadłub, Rozmierz, Rozmierka Sucha, Dziewkowice, gromadzi materiał dowodowy na
potwierdzenie istnienia w/w spółki.
W związku z powyższym osoby, mające wiedzę na temat funkcjonowania tejże spółki,
proszone są o kontakt telefoniczny z Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich, pod
nr 774401785, w terminie do 01.03.2021 roku.
STAROSTA STRZELECKI

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 „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 7/1E, tel. 77 461 89 00
8. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77 461 38 76
9. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 77 415 20 55
UWAGA!
Dyżur rozpoczyna się od godziny 8.00 i kończy się o godz. 8.00 następnego dnia.

LUTY 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Gemini”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„LIBRA”

8. „Multifarm”
9. „Pro-Pharma”
10. „Gemini”
11. „Śląska”
12. „Słoneczna”
13. „Vita”
14. „Dr. Max”

15. „DOZ Apteka”
16. „LIBRA”
17. „Multifarm”
18. „Pro-Pharma”
19. „Gemini”
20. „Śląska”
21. „Słoneczna”

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

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

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Jak minął rok w Strzeleckim
Stowarzyszeniu Seniorów?

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

Rok zaczęliśmy koncertowo.
A potem przyszedł koronawirus.
I zniweczył wiele naszych planów.

R

ok 2020 przywitaliśmy
uczestnicząc w koncercie
noworocznym w wykonaniu
wrocławskich artystów sceny
operetkowej w SOK-u, a już 21
stycznia braliśmy udział w wojewódzkich obchodach Dnia
Babci i Dziadka zorganizowanych w Filharmonii Opolskiej
przez Urząd Marszałkowski dla
seniorów z całego województwa. Był poczęstunek – dwa
olbrzymie torty wielkości stołu,
kawa, występy artystyczne, a
na zakończenie obiad. W Spółdzielni Socjalnej 22 lutego na
zabawie karnawałowej, którą
co roku organizujemy, bawiło
się 65 osób. Z okazji Dnia Kobiet odbyło się 7 marca dla
117 seniorek spotkanie przy
kawie z obiadem z 1% podatku
przekazanego naszej organizacji
przez Urząd Skarbowy. Walne Zebranie Sprawozdawczo-

-Wyborcze zaplanowano na
21 marca. Niestety, pandemia
pokrzyżowała plany. Przerwano
również prowadzone w trzech
grupach zajęcia aquafitness na
strzeleckiej pływalni. Odwołano
zaplanowane wycieczki i inne
lokalne imprezy.
Latem, gdy obostrzenia poluzowano, odbyło się planowane
zebranie w nieprzekraczającej
liczbie 50 uczestników. Doszedł
do skutku również 15-dniowy
turnus rehabilitacyjny w drugiej
połowie sierpnia. Do Dziwnowa nad Bałtykiem wyjechało
50 osób, ale zwiedzaliśmy też
Kamień Pomorski i Trzęsacz.
Od września wznowiono też
zajęcia na pływalni, ale już w
październiku pływalnie ponownie zostały zamknięte…
We wrześniu udało się jeszcze
zaliczyć 51 osobom turnus wypoczynkowy w Zakopanem.

Połączony był on z wycieczkami
po okolicy: do wód termalnych
w Chochołowie i Bukowinie
Tatrzańskiej, do Doliny Białego
i Doliny Kościeliskiej. Największe zainteresowanie wzbudziła
wycieczka do Czerwiennego, by
zwiedzić Bachledówkę – przepiękny drewniany kościół o stylowym góralskim wyposażeniu
wnętrza, wybudowany przez
częstochowskich paulinów, którzy tam osiedli. Wcześniejszym
obiektem sakralnym była tu willa „Tebaida”, gdzie właścicielka
Helena Jarząbkowa w dowód
wdzięczności za nieznalezienie
przez Niemców w czasie II wojny przechowywanej tam przez
partyzantów broni i radiostacji
wybudowała kaplicę. Na Bachledówce siedem kolejnych
miesięcznych urlopów spędzał
Prymas Polski kardynał Stefan
Wyszyński. Odwiedzał go ówczesny arcybiskup krakowski
ks. kardynał Karol Wojtyła i stąd
został wezwany na konklawe do
Rzymu, gdzie został papieżem.
Zwiedzenie Bachledówki i
poznanie jej historii Strzelczanie
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e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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Prawo jazdy 706
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Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
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ocenili w trakcie wieczornej biesiady w sali kominkowej ośrodka
jako najlepszy punkt programu
wyjazdu do Zakopanego. W
drodze powrotnej zahaczyliśmy
jeszcze o Wadowice, by zwiedzić kościół i zaliczyć papieskie
kremówki. Dofinansowanie 40
proc. z PFRON dla 21 osób do
tego 8-dniowego wyjazdu sprawiło, że osoby mniej zamożne
– seniorzy, emeryci z orzeczeniami o niepełnosprawności mogły sobie na wyjazd pozwolić.
Poprzedni rok zaczął się tradycyjnie, ale koronawirus zniweczył wiele planów w kolejnych
miesiącach. Także i ten związany z naszym tradycyjnym
spotkaniem wigilijnym: w roku
2020 go nie było! Rok wcześniej natomiast spotkaliśmy się
w gronie aż 107 osób. Za to w
grudniu 2020 przy-gotowaliśmy
70 paczek z funduszu 1% podatku przekazanego nam jako
organizacji pożytku publicznego.
Janusz Wnuk
– prezes Strzeleckiego
Stowarzyszenia Seniorów
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym,
że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje okrągłe urodziny, znów
się powiększyło! I to całkiem pokaźnie.
Najstarsza w tym gronie jest Pani Agnieszka Jochem, mieszkająca w Starym Ujeździe. Pani Agnieszka jubileusz 95-rocznicy
urodzin świętowała 27 stycznia.
Wszyscy pozostali nasi Jubilaci są o pięć lat młodsi.
Pan Jan Anioł, mieszkaniec Jemielnicy, 90. rocznicę urodzin
obchodził 5 stycznia br.
Pani Stanisława Gruszka, mieszkająca w Porębie, swój
jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła w tym samym dniu – 5
stycznia br.

Pan Wincenty Rajtor, mieszkaniec Osieka, jubileusz 90
urodzin świętował 22 stycznia br.
Pani Anna Halupczok, mieszkająca w Krośnicy, 90-lecie
urodzin obchodziła 24 stycznia br.
Pani Hildegard Mehlich, mieszkająca w Starym Ujeździe,
jubileusz 90. rocznicy urodzin świętowała 25 stycznia.

W

Pani Maria Koziol, mieszkająca w Boryczy, najstarsza
mieszkanka tej miejscowości, jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 16 stycznia br. Z tej okazji odwiedził Ją przewodniczący
Rady Powiatu Strzeleckiego Stefan Szłapa i wraz z sołtysem
Hubertem Hendlem, przekazując życzenia oraz upominki od
władz Powiatu Strzeleckiego, Gminy Izbicko i Rady Sołeckiej.
Najlepsze życzenia, listy gratulacyjne oraz urodzinowe
upominki od władz naszego samorządu powiatowego trafiły
również z okazji okrągłych urodzin do wszystkich naszych
Jubilatów. Czas epidemii sprawia, że osobiste odwiedziny nie
są możliwe, a szkoda.

Tego jeszcze nie było

Rusza młodzieżowa
telewizja!

Powiatowym Centrum Kultury już
wkrótce powstanie młodzieżowa
telewizja internetowa - WOW TV w ramach
programu ,,Równać Szanse 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Uczestników projektu, którego partnerem jest Powiat Strzelecki, czeka prawdziwa
przygoda z mediami w tle. Młodzi ludzie
będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach
dziennikarskich i warsztatach montowania
filmów, a to wszystko po to, by wypromować,
stworzyć i poprowadzić własną telewizję,
tworzoną przez młodzież dla młodzieży.
Uczestnicy będą mogli poznać warsztat
dziennikarza od podszewki podczas wizyty
w siedzibie Radia Opole.
Podczas trwania projektu młodzież wcieli
się w role prezenterów telewizyjnych, reporterów, grafików, montażystów oraz specjalistów od marketingu i samodzielnie zbuduje
studio telewizyjne. Nie zabraknie okazji, by

na 18
miejsce
w Polsce!

Polsce jest 380 powiatów: 314 powiatów i 66
miast na prawach powiatu.

Do oficjalnych jubileuszowych życzeń dołączamy również swoje:
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości.

W

Ależ skok!

wystąpić przed kamerą, przeprowadzić wywiad czy napisać artykuł. Młodzież stworzy
także samodzielnie reportaż o powstaniu
telewizji, który zaprezentujemy szerszej
publiczności.
Przewidzieliśmy też świętowanie zakończenia projektu wspólną wizytą w kinie.
Udział w półrocznym projekcie jest bezpłatny. Na zgłoszenia zainteresowanych w wieku
13-19 lat czekamy do 12.02 pod numerem
tel. 77 412 30 13.
W projekcie przewidziano udział 13 – 15
osób. O tym, kto istotnie zajmie się tworzeniem młodzieżowej telewizji decydować
będzie kolejność zgłoszeń! Nie czekajcie więc,
aż ktoś Was wyprzedzi!
Pierwsze spotkanie odbędzie się już
19.02.2021 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (stacjonarnie lub
online - zależnie od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących obostrzeń).

Z ogromną radością możemy dziś
poinformować, że w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin
prowadzonym przez Związek Powiatów
Polskich, o czym zostaliśmy poinformowani w połowie stycznia. W grupie
powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców nasz samorząd uplasował się na
18 miejscu. Rok wcześniej byliśmy pod
koniec pierwszej setki.
Kolejność w Rankingu uzależniona
jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.
W ramach Rankingu samorządy mogą
otrzymać także specjalne wyróżnienie
"Super Powiat/Super Gmina" i o ten tytuł
powalczymy w przyszłym roku.
Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając
zrealizowane przez siebie prywatnie
ekologiczne instalacje odnawialnych
źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru,
otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny
eksperckiej w ramach Rankingu ZPP.

