
Wszystkie trzy warianty reformy szpitalnictwa, zapro-
ponowane przez resort zdrowia, przewidują wywłasz-

czenie oraz zabranie szpitali miastom i powiatom. Po raz 
kolejny wracamy więc do tematu centralizacji szpitali. Dla-
czego to tak ważne? Bo ta reforma – deforma – jak określają 
ją samorządowcy, może przynieść opłakane skutki dla nas, 
potencjalnych pacjentów szpitali. 
Czemu? Otóż może doprowadzić do LIKWIDACJI niektórych 
szpitali, o czym tylko się wspomina, jakby mimochodem. 

Czym skończy się 
rządowy skok na szpitale?

Mowa o Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadz-
kiem. Przypomnijmy, że o tym temacie – likwidacji tej 

szkoły przy jednoczesnym przeniesieniu uczniów i pełnoeta-
towych nauczycieli do ZSS w Kadłubie - gorąco dyskutowano 
na styczniowej sesji Rady Powiatu. W lutym wicestarosta 
Waldemar Gaida spotkał się z rodzicami uczniów ZSS w Za-
wadzkiem. Też było gorąco. 22 lutego posiedzenie Zarządu 
Powiatu w dużej mierze również było poświęcone temu 
zagadnieniu.

Likwidacji szkoły 
od września nie będzie!

dok. na str. 2 dok. na str. 2

W ostatnim czasie odzwyczailiśmy się prawie od śnieżnych i 
mroźnych zim. W tym roku jednak zasypało, zawiało, przy-

mroziło. I… trwało to dość długo. Styczeń i luty przypomniały 
nam, że „mamy taki klimat” i powinniśmy być przygotowani na 
wszelkie przypadki, zwłaszcza duże opady śniegu i długotrwałe 
okresy kilkunastostopniowego mrozu.

Było pięknie, zwłaszcza w słońcu, ale drogowcy mieli co ro-
bić. I to oczywiście kosztowało. Dużo. Akcja „zima” (czyli zimowe 
utrzymanie dróg, bo tak to się nazywa oficjalnie) kosztowała 
(od 16 grudnia ub.r. do 22 lutego br.) ponad 706 tysięcy złotych. 

Tyle Powiat Strzelecki wydał z budżetu na odśnieżanie, 
posypywanie dróg i chodników solą i piaskiem. A to nie koniec 
wydatków. Po zimie zawsze dochodzi usuwanie dziur w jezd-
niach. To też kosztuje.

Zima piękna, 
ale droga
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Termin tej zapowiadanej przez rząd 
zmiany w ochronie zdrowia nie został 

wybrany przypadkowo: z końcem czerwca 
kończy się pierwszy okres sieci szpitali. Czy 
wobec tego dalej będzie ta sieć istniała? Jeśli 
tak - które szpitale się w niej znajdą?  

16 lutego w Warszawie odbyła się konfe-
rencja prasowa Związku Powiatów Polskich 
i przedstawicieli samych szpitali, czyli Ogól-
nopolskiego Związku Pracodawców Szpitali 
Powiatowych. Jednym z panelistów był Staro-
sta Strzelecki Józef Swaczyna, który mówił o 
braku polityki zdrowotnej i kosztach funkcjo-
nowania szpitali powiatowych. Z kontraktu, 
jaki otrzymują one z Narodowego Funduszu 
Zdrowia ok. 70-80 proc. przeznaczane jest 
na wynagrodzenia! A na leczenie pacjentów 
– tylko reszta. Dlaczego tak się dzieje? To 
wynik ponoszenia kosztów wprowadzanych 
w ochronie zdrowia podwyżek płac, na które 
szpitale nie dostały dodatkowych pieniędzy. 
– To nie dyrektorzy szpitali podejmowali te 
decyzje – przypominał starosta J. Swaczyna 
– tylko Ministerstwo Zdrowia, które tylko 
informuje o wprowadzonych podwyżkach 
nie zwiększając kontraktów. I to MZ odpo-
wiada za chaos w całej służbie zdrowia, tylko 
ono, nikt inny. W ochronę zdrowia trzeba 
inwestować – w kadry, technologie, sprzęt. 
I to robiliśmy jako samorząd powiatowy – w 
ostatnich latach zainwestowaliśmy ponad 
15 milionów złotych. Podobnie czyniły inne 
samorządy. 

Prezes Zarządu Związku Powiatów Pol-
skich Andrzej Płonka mówił m.in. o zadłuże-
niu szpitali w Polsce: w tej chwili wynosi ono 
ok. 15 miliardów złotych, ale w tej kwocie 
dług szpitali powiatowych to jedynie 3 mld 
zł. - Tak więc widać – oceniał – że zadłużenie 

Czym skończy się 
rządowy skok na szpitale?

szpitali klinicznych „przykrywa się” długami 
szpitali powiatowych. Sytuacja w ochronie 
zdrowia w Polsce nie zmieni się, jeśli w kraju 
nie wzrosną nakłady i nie będzie to 4,3 proc. 
PKB, a powyżej 6 proc. A. Płonka odpowia-
dał również na zarzuty o „upolitycznienie” 
szpitali i samorządów. I wyliczał: w 30 proc. 
powiatach rządzi PiS, w 14 proc. – PO, w 10 
proc. – PSL, w pozostałych powiatach władza 
nie jest powiązana z żadną partią. Do tej 
kwestii odniósł się też starosta J. Swaczyna, 
który zwrócił uwagę, że zapewne w szpitalach 
zarządzanych przez wojewodów, pierwszymi 
decyzjami będą te kadrowe i wymiana dy-
rektorów. Dopiero taka sytuacja rodzi ryzyko 
upolitycznienia.

Podczas konferencji mówiono też o 
konkretnej propozycji reformy szpitali, jaką 
Związek Powiatów Polskich zamierza przed-
stawić stronie rządowej, po spotkaniu ZPP ze 
Związkiem Miast Polskich. 

Istotnie tak się stało. 19 lutego przedsta-
wiciele Związku Powiatów Polskich i Związku 
Miast Polskich na spotkaniu z wiceministrem 
zdrowia Sławomirem Gadomskim zaprezen-
towali ten projekt. 

Podstawowe jego założenie to:  nie 
pozbawia się miast i powiatów szpitali. 
Wszystkie one są własnością społeczności 
wspólnot i powinny pozostać w zakresie od-
powiedzialności samorządu terytorialnego. 
Przewiduje się natomiast wdrożenie skutecz-
nych mechanizmów restrukturyzacyjnych, 
poprawiających rentowność tych placówek 
i ich stabilność finansową. 

- Te mechanizmy restrukturyzacyjne – 
wyjaśnia starosta J. Swaczyna – zakładają, 
że samorządy i podległe im szpitale nie 
konkurują między sobą, walcząc o kontrakty 
z NFZ, a dogadują się między sobą w zakre-
sie współpracy między oddziałami, a nawet 
łączenia oddziałów. Jeśli w jednym szpitalu 
powiatowym na oddziale położniczym rodzi 
się mniej niż 500 dzieci rocznie, to rozsądne 
wydaje się połączenie go z oddziałem w są-
siednim nieodległym szpitalem, gdzie tych 
dzieci rodzi dwa razy więcej. 

Jeszcze w lutym br. ma dojść do kolejnego 
spotkania w tej sprawie. Tym bardziej, ze 
przedstawiciele wszystkich szczebli samo-
rządów stoją na stanowisku, że odebranie 
im szpitali to kolejny krok do ograniczenia 
dostępności mieszkańców do świadczeń 
opieki zdrowotnej. W przypadku powiatów 
to zmierzanie do likwidacji tego szczebla 
samorządu.

Likwidacji szkoły 
od września nie będzie!

To była długa debata i dyskusja właśnie 
w kontekście mojego spotkania z ro-

dzicami uczniów tej szkoły. Porozumieliśmy 
się z rodzicami i staraliśmy się zrozumieć ich 
racje i sytuację. W efekcie: odstępujemy od 
zamiaru likwidacji od września ZSS w Za-
wadzkiem ze wskazaniem bazy w Kadłubie 
- zapewnia wicestarosta Waldemar Gaida.

 - Tak więc przed nami uruchomienie 
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w 
Strzelcach Opolskich. To będzie zupełnie 
nowa i nowoczesna placówka, doskonale 
wyposażona, z odpowiednią kadrą. Z punk-
tem diagnostycznym, poradnią, z zapleczem 
rehabilitacyjnym, oferującą również wsparcie 
doradcze i psychologiczne dla rodziców i na-
uczycieli, do którego dzieci dowożone będą 
systemem „door to door”, pod nadzorem 
opiekunów. Będzie tam również Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna. Nasz pomysł 
utworzenia takiego Centrum doskonale 
wpisuje się w plany Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Nauki, propagującego ideę Edu-
kacji dla Wszystkich - Edukacji Włączającej. 

Co to takiego?
Edukacja włączająca to jeden ze sposób 

organizacji szkół, wprowadzony już dość daw-
no w krajach wysoko rozwiniętych. Wszystkie 

dzieci uczą się w szkołach ogólnodostępnych, 
ale do potrzeb każdego z nich podchodzi się 
w sposób jak najbardziej zindywidualizowany 
i elastyczny, zwłaszcza do uczniów z deficyta-
mi umysłowymi czy fizycznymi. 

Kiedy te Centra zaczną działać?
Centra dziecka i rodziny mają zacząć 

działać 1 stycznia 2022 roku, docelowo – w 
roku 2023. Natomiast już jesienią tego roku 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki 
zapowiada rozpoczęcie pilotażowej działal-
ności Specjalistycznych Centrów Wspierania 
Edukacji Włączającej (SCWEW). „To insty-
tucje, których działalność będzie skupiała 
się na wsparciu szkół w lepszej organizacji 
edukacji włączającej. Docelowo planujemy, 
by SCWEW powstały w każdym powiecie” 
– taka informacja pojawiła się na stronie 
MENiN 23 lutego br. 

A nasze Centrum – są już jakieś konkret-
ne plany?

Wiemy, gdzie ma powstać – w centrum 
powiatu, czyli na części terenu dworca PKS, 
gdzie jest łatwy dojazd. W Strzelcach Opol-
skich, gdzie są miejsca do rekreacji, gdzie 
jest szpital, placówki kultury, nawet sklepy. 
Cały czas pracujemy nad koncepcją. Szukamy 
źródeł finansowania, i to nie jednego, bo to 
kosztowny projekt, za ok. 35 mln zł. Tę inwe-
stycję zamierzamy sfinansować systemowo, 
z dwóch-trzech źródeł, w tym – także ze 
środków unijnych. Mamy również nadzieję 
na pozyskanie pieniędzy z kolejnej edycji 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Tym bardziej, że – jak wspomniałem wcześ-
niej – nasz projekt mieści się w rządowych 
planach doskonale.

Kiedy to Centrum ruszy w naszym po-
wiecie? 

Mamy przed sobą dwa i pół roku. 
Niezbyt długo.
To wystarczający okres na rozpoczęcie i 

zakończenie inwestycji. W krótszym czasie 
stawiano potężne i nowoczesne zakłady 
produkcyjne z pełnym i skomplikowanym 
wyposażeniem.

Podatnicy mają możliwość przekazania 1% swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na 
rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego.  Samodzielnie  wybieramy, 

na jaką organizację przekazana zostanie kwota pochodząca z naszego zeznania rocznego. 
Co ważne przekazując 1% z własnego PIT nie tracimy ani złotówki, bo przekazujemy kwotę, 
która i tak musiałaby być oddana na rzecz Skarbu Państwa. 

Poniżej dostępna jest lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok z całego województwa opolskiego, 
ale polecamy wybrać organizacje z naszego powiatu.

Zaktualizowany 24 stycznia br. wykaz organizacji pożytku publicznego w województwie 
opolskim uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 
2020 rok

znajduje się na stronie internetowej naszego powiatu w aktualnościach lub  na Facebooku 
naszego powiatu pod linkiem https://powiatstrzelecki.pl/…/a…/17616/opp_opolskie_2021.
pdf.

 Najłatwiej znaleźć te „nasze” organizacje wpisując "strzelecki" w wyszukiwarce (kombi-
nacja klawiszy Ctrl + F), wówczas zaznaczą się wszystkie organizacje z powiatu strzeleckiego.

Przedsiębiorca nie może przenieść odpo-
wiedzialności za przesyłkę na konsumenta. 
Wynika to z dwóch kwestii.

Po pierwsze, zasadą jest, że sprzedawca 
przy umowie zawieranej na odległość z kon-
sumentem odpowiada za towar do momentu 
wydania go „do ręki” kupującemu. Nie ma 
znaczenia, że przy dostarczeniu paczki korzy-
stał z usług listonosza czy kuriera. Sprzedawca 
odpowiada przed konsumentem za niepra-
widłowe wywiązanie się z umowy zarówno 
w przypadku zagubienia, jak i uszkodzenia 
przesyłki w trakcie transportu.

Trzeba pamiętać, że konsument odpo-
wiada za transport tylko wtedy, jeżeli to on 
samodzielnie wybierze pośrednika, który do-
starczy mu zakupiony towar. Z taką sytuację 
będziemy mieli do czynienia, gdy po towar 
do sprzedawcy podjedzie osoba zamówiona 

Przekaż 1% podatku 
organizacjom z naszego powiatu

Mieszkańcy pytają,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada

Chcąc zamówić towar przez Internet spotkałem się z dziwnym zapi-
sem, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie 

mi przesyłki. Czy jest to zgodne z prawem? Czy sprzedawca może prze-
nieść na konsumenta odpowiedzialność za przesyłkę wskazując np. w 
treści aukcji sformułowanie „List ekonomiczny jest nierejestrowany. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczenie takiej przesyłki”.

osobiście przez kupującego, np. wyślemy zna-
jomego po odbiór naszej przesyłki. Podobnie 
będzie w przypadku wyboru kuriera, którego 
nie ma w ofercie dostawy sprzedawcy.

Po drugie, wskazanie przez przedsiębior-
cę w sposób wyraźny i jednoznaczny w umo-
wie (czyli np. w treści aukcji), że nie ponosi on 
odpowiedzialności za przesyłkę jest nieważne 
z mocy prawa. Oznacza to, że w sytuacji, gdy 
przedsiębiorca zastosuje taki zapis, a towar 
nie dojdzie do konsumenta to sprzedawca 
będzie musiał wysłać produkt raz jeszcze, na 
własny koszt, bez dodatkowej dopłaty. Jest 
to zatem ryzyko przedsiębiorcy, gdyż to on 
musi udowodnić, że doręczył produkt, a nie 
konsument, że mu doręczono.

Podstawa prawna: art. 548 § 3 Kodeksu 
cywilnego

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska

dok. ze str. 1 dok. ze str. 1



3P O W I A T   S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

O F E R T Y   P R A C Y

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

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

FRYZJER DAMSKO - MĘSKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
  -  wymagane doświadczenie zawodowe
KADRY, PŁACE KSIĘGOWOŚĆ JEMIELNICA -  wykształcenie średnie kierunkowe,
  -  doświadczenie zawodowe
REFERENT EKONOMICZNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat B,
  -  dobra znajomość j. angielskiego
KONSTRUKTOR – TECHNOLOG STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe
OBUWIA BEZPIECZNEGO  -  2 lata doświadczenia zawodowego 
   na podobnym stanowisku
TECHNIK DZIAŁU WDROŻEŃ ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne,
  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  min. 3 lata dośw. na podobnym stanowisku
MISTRZ ZMIANOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie
SPRZEDAWCA W CUKIERNI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
   -  znajomość obsługi kasy fiskalnej
KIEROWCA ZAOPATRZENIOWIEC STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe
  -  prawo jazdy kat. D,
  -  kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. D,
PIELĘGNIARKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe
  -  prawo wykonywania zawodu
OPIEKUN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie ogólne
OPIEKUN MEDYCZNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
(0,5 etatu)  -  znajomość programów finansowo - księgowych
POMOC KSIĘGOWEJ RASZOWA -  wykształcenie średnie ekonomiczne,
  -  min. 5 lat doświadczenia zawodowego
DORADCA KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
SPECJALISTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, 
DS. EKSPORTU I REKLAMY  -  dobra znajomość j. angielskiego,
   -  prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK BIUROWY SZYMISZÓW -  wykształcenie min. średnie 
Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM  -  znajomość j. niemieckiego lub angielskiego 
LUB ANGIELSKIM   w stopniu komunikatywnym
PRACOWNIK OCHRONY SZYMISZÓW -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PERSONEL SPRZĄTAJĄCY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MURARZ WG ZLECEŃ -  umiejętność murowania
POMOCNIK MURARZA WG ZLECEŃ -  podstawowa umiejętność murowania
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego,
MŁODSZY MAGAZYNIER OLSZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
LOGISTYK  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienie do obsługi wózka jezdniowego,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego 
   na stanowisku operator wózka jezdniowego
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
OPER. MASZYNY PRODUKCYJNEJ KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
POMOC LAKIERNIKA/ LAKIERNIK NOGOWCZYCE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
LAKIERNIK/ POM. LAKIERNIKA LIGOTA CZAMBOROWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MECHANIK MASZYN RASZOWA/  -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
DO OBRÓBKI METALI  KĘDZIERZYN - KOŹLE -  min. 5 lat doświadczenia zawodowego
OPERATOR WALCA DROGOWEGO JARYSZÓW -  uprawnienia do obsługi walca drogowego
 WG ZLECEŃ -  doświadczenie przy robotach bitumicznych
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia SEP do 1 KV
KIEROWCA RUCH -  prawo jazdy kat. C +E, 
MIĘDZYNARODOWY C+E MIĘDZYNARODOWY -  uprawnienia przewóz rzeczy, - karta kierowcy,
  -  j. niemiecki w stopniu komunikatywnym
OBSŁUGA CIĄGNIKA SAM. POLSKA -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy
DIAGNOSTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
SAMOCHODOWY  -  uprawnienie diagnosty
OPERATOR / ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
USTAWIACZ MASZYN  -  podstawowa obsługa komputera,
   -  znajomość rysunku technicznego
OPERATOR MASZYN ZAWADZKIE 
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
   -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR RĘBAKA STRZELCE OPOLSKIE
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCYJNY STZRELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SZLIFIERZ STRZELCE OPOLSKIE -  sprawność manualna
TOKARZ/ ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  książeczka dla celów sanitarno - epidemiolog.
PRACOWNIK DZIAŁU KAS STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
I RELACJI Z KLIENTAMI  -  znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej, 
   sprzętu biurowego
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  obsługa kasy fiskalnej,
KASJER SPRZEDAWCA LEŚNICA -  praca dla osób z orzeczonym stopniem 
   o niepełnosprawności
SPRZEDAWCA / MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe

WAŻNA INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich nadal prowa-

dzi 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 wyso-
kości do 5 tyś. złotych jest jedynie prowadzenie działalności gospodar-
czej w dniu 31.03.2020 roku. Uzyskanie pożyczki nie jest uzależ-
nione 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.

19 lutego Starosta Strzelecki Józef Swaczyna wziął udział w odprawie 
rocznej Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Głównym 
celem było przedstawienie obecnego stanu bezpieczeństwa publicznego 
wynikającego z działań podejmowanych przez policjantów KPP w roku 
ubiegłym.

Temat bezpieczeństwa w naszym powiecie będzie omawiany na lutowej 
sesji, czyli już 24 lutego, i o tym szerzej napiszemy w kolejnym numerze 
naszego dwutygodnika.

O bezpieczeństwie 
w powiecie
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PRZYJAZNY  

URZĄD

Wydział Ochrony Środowiska
Nie wiesz, czy możesz wyciąć duże drzewo w swoim ogródku działkowym albo w ogrodzie? I czy 

trzeba w ogóle mieć na to zezwolenie? Gdzie dostaniesz kartę wędkarską? Zamierzasz hodować 
charty? Twoje dziecko marzy o papudze? Albo o żółwiu? Czy musisz kupno takich (i innych) zwierząt 
komuś zgłosić? Przecież żółw sam nie wyjdzie z domu, a papuga nie poleci. 
Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie Państwo w Wydziale Ochrony Środowiska w naszym Sta-
rostwie Powiatowym. 
A my tylko podpowiadamy: tak, zgodnie z Prawem Łowieckim hodowlę chartów trzeba zgłosić – w na-
szym powiecie funkcjonuje jedna. Czy papugi trzeba rejestrować? Tak, podobnie jak żółwie, ale pająków 
ptaszników już nie, choć kiedyś taki obowiązek istniał. 

Zadania realizowane przez Dominikę Klubę – leśnika,  
tel. 77 44-01-786 e-mail dominika.kluba@powiatstrzelecki.pl

1. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców,
2. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych 
3. Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 
4. Wydawanie na wniosek Zarządcy, decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na 

usunięcie drzew utrudniających eksploatację urządzeń kolejowych wzdłuż linii 
kolejowych.

5. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących drzew lub krzewów stanowiących złomy             
i wywroty oraz przeprowadzanie oględzin potwierdzających takie zgłoszenie, 
dla działek będących własnością gminy 

6.  Wydawanie na wniosek, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, w odniesie-
niu do nieruchomości będących własnością gminy, z wyjątkiem nieruchomości 
będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu.

7. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu świadectwa legalności pozyskania 
drewna    w gminach Kolonowskie i Zawadzkie,

8. Dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesie-
nia gruntu rolnego , jeżeli zalesienia dokonano na podst. przepisów ustawy o 
wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

9. Wydawanie decyzji (w przypadkach losowych) na wniosek właściciela lasu w 
sprawie pozyskania drewna w ilości przekraczającej etat rębny ustalony na pod-
stawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji lasu,

10. Nakazywanie w drodze decyzji wykonania obowiązków i zadań wynikających z 
trwałego utrzymania lasu i zapewnienia ciągłości ich użytkowania albo niewyko-
nania zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub inwentaryzacji 
stanu lasu 

11. Wydawanie zaświadczeń, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem 
urządzania lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki 
leśnej.

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska
Zadania realizowane przez Gabrielę Kandorę,  
tel. 77 44-01-785 e-mail gabriela.kandora@powiatstrzelecki.pl

1. Zezwalanie na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji.
2. Ustalanie należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
3. Prowadzenie rejestru zwierząt przewożonych przez granicę państwa lub hodo-

wanych w kraju należących do gatunków podlegających ograniczeniom na pod-
stawie przepisów prawa UE, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków 
oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru.

4. Prowadzenie rejestracji jednostek pływających o długości do 24 m. 
5. Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.

Zadania realizowane przez Iwonę Pietrzyk,
tel. 77 44-01-781, e-mail Iwona.pietrzyk@powiatstrzelecki.pl

1. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów.
2. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów.
3. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z 

eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych 
rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 
przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów.

Zadania realizowane przez Katarzynę Łapczuk,
tel. 77 44-01-785, e-mail :ros@powiatstrzelecki.pl
1. Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza dla przedsiębiorstw.
2. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, które nie wymagają pozwolenia na emisję 

gazów i pyłów do powietrza.
3. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
4. Wydawanie pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspól-

notowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Wzory wniosków można znaleźć na stronie WWW. Powiatstrzelecki.pl / bip /moja sprawa/ Wydział Ochrony Środowiska

Najczęściej rejestrowana PAPUGA ŻAKO 
foto Pixabay

Najczęsciej rejestrowany ŻÓŁW GRECKI 
foto Pixabay
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Przed 20 laty Powiat Strzelecki i Powiat Soest zawarły umowę o 
partnerstwie. Jej podpisanie stanowiło formalne przypieczęto-
wanie 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. 

Strona internetowa dla dzieci 

Na konferencji prasowej 17 maja 2016 starosta powiatu Soest pani Eva Irrgang zaprezen-
towała po raz pierwszy stronę internetową powiatu dla dzieci. Przy jej przygotowaniu 

pracowali również Heinz Müller, przewodniczący powiatowej służby drogowej (z lewej) oraz 
Winfried Ebert, rzecznik i dyrektor Urzędu ds. Szkolnictwa. 

W tym celu stworzono filmik z małym  reporterem o imieniu Lennart. Z mikrofonem i lupą 
Lennart  badał starostwo w Soest oraz zadania wszystkich jego wydziałów. Jego reporterskie 
śledztwo w efekcie doprowadziło do pani starosty, która osobiście wyjaśniła mu zadania 
realizowane przez urząd starosty. Przedstawione na stronie www treści są zgodne z planem 
nauczania  w szkole podstawowej. Według Winfrieda Eberta – dyrektora i rzecznika Urzędu 
ds. Szkolnictwa - strona ta stanowi świetne narzędzie dla nauczycieli, by w przystępny sposób 
objaśniać funkcjonowanie samorządu i pracy w powiecie.  

Kolejnym obszarem tematycznym na 
stronie, są działania związane z roz-

wiązywaniem problemów dzieci znajdujących 
się w trudnych sytuacjach, m.in. dotyczące 
mobbingu, rozwodu rodziców, przemocy w 
rodzinie, problemów w szkole. W przypad-
ku, kiedy rozmowa z rodzicami, bliskimi, czy 
przyjaciółmi nie pomaga, wówczas podane 
są dane kontaktowe do poszczególnych 
instytucji, które są w stanie uporać się z 
problemami trapiącymi małych obywateli. 
Wśród poruszanych tematów są również 
te drażliwe, jak uzależnienia wśród dzieci i 
młodzieży.   

Obszernym zagadnieniem skierowanym 
do dzieci w wieku szkolnym jest bezpie-
czeństwo i zachowanie w ruchu drogowym. 
Bogato ilustrowane strony przygotowane 
przez służby drogowe uczą, jak prawidłowo 
i bezpiecznie korzystać z ruchu drogowego. 
Krok po kroku dzieci dowiadują się, jak zachowywać się na przejściu dla pieszych, a pomagają 
im w tym również zagadki. Tematykę strony dopełniają pomysły na rodzinne wycieczki po 
powiecie Soest, gry i zabawy. A także wachlarz miejsc rozrywki dla dzieci: place zabaw, baseny, 
boiska, stadniny koni czy gospodarstwa agroturystyczne.

Maskotką strony jest ryś o imieniu Leo-
pold, który stał się także bohaterem książeczki 
dla dzieci. Autorką książki jest rodzima pisarka 
dla dzieci Andrea Hundsdorfer, a książka 
dostępna jest w starostwie w Soest. Fabuła 
książeczki opowiada o podróży Leopolda 
poprzez powiat Soest, podczas której poznaje 

Tak wygląda strona internetowa powiatu Soest dla dzieci. 
Na stronie internetowej dedykowanej 

dzieciom mały reporter Lennart bada zagad-
nienia związane z funkcjonowaniem powiatu 
oraz zadaje pytania pani staroście i jej współ-
pracownikom. 

Na stronie internetowej Powiatu Soest pod adresem 
www.kreis-soest.de/kinder dzieci w wieku od 6 do 12 

lat na wzór znanego w Niemczech programu dla dzieci „Sen-
dung mit der Maus” mogą dowiedzieć się jak funkcjonuje 
polityka samorządowa w ich powiecie, do kogo powinny 
zwrócić się w razie problemów i jak bezpiecznie uczestniczyć 
w ruchu drogowym. Siłą napędową powstania takiej strony 
była Starosta Powiatu Soest Eva Irrgang. Pomysł narodził się w 
2013 roku, a po starannych przygotowaniach strona dla dzieci 
ruszyła w maju 2016 roku. 

Dziecięca odsłona strony powiatowej powstała pod kierownictwem powiatowego 
ośrodka prasowego we współpracy z Urzędem ds. Młodzieży i Szkolnictwa w powie-

cie Soest, Związkiem Ochrony Dzieci oraz patrolem drogowym w Soest. Przy jej tworzeniu 
współpracowały także Urząd ds. Zdrowia oraz inne wydziały starostwa, a także powiatowa 
komenda policji, centrum informacji turystycznej i wiele innych instytucji. 

Strona internetowa oferuje łącznie 5 obszarów tematycznych, które skierowane są do 
różnych grup wiekowych: polityka i administracja, pomoc w problemach, zdrowie, bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym  oraz największy dział obejmujący propozycje spędzenia czasu 
wolnego, gry, zabawy, zagadki oraz pomysły na wycieczki. 

Dział polityka i administracja ma cel stricte edukacyjny. Często również dorośli nie wiedzą, 
jak funkcjonuje samorząd. Dlatego pani starosta Eva Irrgang już zawczasu chce uwrażliwić 
młode pokolenie na ten temat, bo czym skorupka za młodu… W tekstach publikowanych na 
stronie językiem zrozumiałym dla dzieci wyjaśniane są pojęcia powiat, zarząd powiatu, jak 
działa Rada Powiatu Soest, jakie zadania ma starosta i jej zastępcy. W czasie redagowania 
tekstów na stronę dla dzieci okazało się, jak bardzo wymagającym odbiorcą jest dziecko, jak 
trudno kilkulatkowi wyjaśnić tak abstrakcyjne dla niego pojęcia jak powiat, rada, partia czy 
wybory.  Książeczka dla dzieci  „Leopold, mały ryś 

– Podróż przez powiat Soest“
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Radość czytania - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca

Znęcanie się uczniów nad rówieśnikami 
jest problemem, którego nie wolno lek-

ceważyć. Badania wykazały, że polscy uczniowie 
najbardziej narażeni są na agresję werbalną, 
relacyjną, nieco mniej – na agresję fi zyczną. 
Ofiarami dręczenia jest około 10% uczniów, 
przy czym chłopcy częściej niż dziewczęta, a 
młodsi uczniowie – częściej niż uczniowie starsi. 
Przemoc szkolna ma duży, destrukcyjny wpływ 
na młodych ludzi. Szkolni agresorzy stanowią 
bieżące zagrożenie dla swoich kolegów, a w 
późniejszym życiu – dla szerszej społeczności.

Agresja jest incydentalnym zachowaniem. 
Przemoc jest procesem. Agresja dotyczy osób 
o zbliżonej sile i możliwościach. Przemoc ozna-
cza przewagę sprawcy nad ofi arą lub ofi arami.
Agresja to świadome i zamierzone działanie, 
którego celem jest wyrządzenie komuś szkody, 
może prowadzić do przemocy. W pewnych wa-
runkach incydenty agresji zmieniają się w trwały 
wzór regulowania relacji międzyludzkich za po-
mocą zachowań agresywnych (kto silniejszy, ten 
ma rację), który z kolei szybko przeradza się w 
proces przemocy między konkretnymi grupami, 
czy jednostkami. Kryteria określające przemoc 
to nierównowaga sił pomiędzy sprawcą a ofi arą, 
długotrwały charakter zjawiska, powtarzalność 
i naprzemienność zachowań agresywnych z 
okresami względnego spokoju, występowanie 
utrwalonych ról sprawcy, ofi ary i świadka (w 
procesie przemocy – w odróżnieniu od agresji 
– osoby te nie zamieniają się między sobą rola-
mi). Przewaga strony agresywnej nad ofi arą lub 
ofi arami, w przypadku przemocy rówieśniczej, 
ma różny charakter i występuje jako: przewaga 
liczebna – np. kilkoro uczniów wyzywa i obraża 
kolegę lub koleżankę, fi zyczna – np. silniejszy 
uczeń bije słabszego, psychiczna – np. różnice 
w możliwościach intelektualnych, interperso-
nalnych czy społecznych – np. dobrze ucząca 
się, popularna w klasie uczennica wyśmiewa 
nieśmiałą, mającą trudności w uczeniu się ko-
leżankę, przewaga o charakterze zaplecza – np. 
uczeń należący do negatywnej grupy nieformal-
nej podporządkowuje sobie kolegów z klasy i 
zmusza ich do niechcianych zachowań. Szcze-
gólną formą przemocy w szkole jest dręczenie 
(ang. bullying). To określenie systematycznego, 
długotrwałego prześladowania, upokarzania lub 
wykluczania z grupy jednej osoby przez grupę 
uczniów, którzy świadomie wykorzystują w tym 
celu swoją przewagę. 

Skąd się bierze przemoc? – jest przejawem 
złości i frustracji, nieumiejętnością radzenia so-
bie z negatywnymi emocjami, niepowodzeniami, 
wzorcem wyniesionym z domu, z mediów, inter-
netu. Kim jest dziecko/uczeń – ofi ara przemo-
cy? Czym wyróżnia się na tle innych? Pamiętajmy 
- to nie cechy szczególne dziecka sprawiają, że 
staje się ono ofi arą dokuczania czy wyśmiewania 
przez rówieśników (choć zdarza się, że wśród 
ofi ar przemocy rówieśniczej są dzieci z pewnymi 
charakterystycznymi cechami, jak kolor włosów, 
okulary, wady fi zyczne). Ofi arami są też dzieci, 
które niczym szczególnym nie wyróżniają się albo 
są wręcz odwrotnie bardzo atrakcyjne fi zycznie. 
To zestawienie kilku czynników sprawia, że dani 
uczniowie stają się ofi arami agresji Przemoc to 
proces który odbywa się w danym środowisku 
i uczestniczą w nim osoby – sprawcy przemocy, 
ofi ary przemocy i i świadkowie przemocy. To 
dzieje się w danym miejscu – szkole. Pewne me-
chanizmy grupowe powodują, że w niektórych 
zespołach pojawia się kozioł ofi arny, A zacho-
wanie ofi ary zmienia się w procesie przemocy 
i nie wiadomo, czy cechy, które obserwujemy, 
np. niepewność, niezaradność, wycofanie, nie są 
skutkiem właśnie długotrwałego pozostawania 
w roli ofi ary przemocy. Istnieje kilka czynników 
ryzyka, które sprawiają, że dane dziecko staje 
się ofi arą działań agresora. Są to; brak pewności 
siebie, nieśmiałość, wysoki poziom lęku, trudno-
ści w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami 
i w związku z tym mniejsze wsparcie społeczne, 
pobieżne relacje rodziców ucznia ze szkołą, 
zmniejszające możliwość interwencji z ich strony, 

Tydzień z życia ofi ary i dręczyciela w szkole
u chłopców – niska sprawność fi zyczna, prob-
lemy w nauce. W klasie, w której obowiązują 
negatywne normy i mechanizmy grupowe, takie 
dziecko łatwiej stanie się ofi arą przemocy. Indy-
widualne czynniki ryzyka mają jednak mniejsze 
znaczenie niż wpływ wywierany na ucznia przez 
społeczność klasową, której jest członkiem. Tam 
gdzie agresor napotyka na sprzeciw i obronę 
ofi ary przez społeczność klasową, czynniki te 
działają słabiej. Dzieci doświadczające przemocy 
szkolnej bardzo rzadko mówią dorosłym o swo-
ich problemach, dlatego nie zawsze są rozpozna-
wane przez otoczenie. Często pozostają same 
ze swoim problemem. Często też doświadczają 
bagatelizowania swoich kłopotów zarówno przez 
nauczycieli, jak i rodziców. Nie proszą o pomoc 
dorosłych, gdyż obawiają się pogorszenia sytu-
acji albo zemsty prześladowców. Przeszkadza im 
wstyd i poczucie winy – są przekonani, że wina 
tkwi w nich samych. Nauczyciel zazwyczaj nie ma 
więc możliwości uzyskania od dziecka informacji 
o przemocy w szkole. Prowadząc rozmowy z 
uczniami – dzieci szykanowane nie przyznają 
się, zaś sprawcy przemocy nie widzą problemu. 

Kim jest sprawca/y przemocy? To zazwyczaj; 
uczniowie silniejsi lub bardziej sprawni fi zycznie 
od swoich ofi ar, dominujący nad otoczeniem i 
próbujący podporządkować sobie innych, impul-
sywni, łatwo ulegają negatywnym emocjom, nie 
przestrzegają norm i reguł, wchodzą w konfl ikty 
z prawem, występują przeciw dorosłym, nie 
przejawiają wstydu, poczucia winy i empatii 
wobec innych, im są starsi, tym bardziej mają 
negatywny stosunek do szkoły i nauki, zazwy-
czaj mają grupę osób, wśród których cieszą się 
popularnością.

Kim są świadkowie procesu przemocy? To 
kluczowe osoby w powstrzymywaniu zjawiska 
przemocy, które w największym stopniu mogą 
wpłynąć na zmianę sytuacji. Świadkowie są 
jednocześnie sami uwikłani w toczący się proces 
przemocy i na swój sposób w nim uczestniczą. 
Dlatego – podobnie jak ofi ary i sprawcy – nie są 
do końca bezstronni i mają ograniczone możli-
wości obiektywnej oceny sytuacji. 

Jak więc zapobiegać zjawisku przemocy?
Reagowanie na przemoc i proszenie o pomoc do-
rosłych w świadomości wielu młodych ludzi jest 
równoznaczne z donoszeniem, kablowaniem. 
Rolą rodzica jest uważne obserwowanie swoje-
go dziecka i reagowanie na jakiekolwiek formy 
agresji czy to werbalnej, fi zycznej, psychicznej, 
cyberprzemocy, której doświadcza. Wszech-
stronna edukacja w tym zakresie ze strony szkoły 
i rodzica powinna uświadamiać dziecku jakie 
ma prawa i gdzie powinno szukać pomocy. Do-
bre, nacechowane empati ą relacje z dzieckiem 
sprzyjają otwartości i szybkiemu informowaniu 
rodzica o działaniach przemocowych w szkole 
lub poza nią. Bardzo ważnym czynnikiem mini-
malizującym ryzyko wystąpienia agresji wobec 
dziecka w szkole jest też systematyczny kontakt 
rodzica z placówką edukacyjną, wychowawcą, 
pedagogiem szkolnym. Z kolei dla osób pracują-
cych w szkole istotna powinna być umiejętność 
wyodrębnienia w sytuacji szkolnej czynników 
bezpośrednio związanych ze szkołą i zwiększają-
cych ryzyko zaistnienia przemocy. Dotyczą one 
zarówno organizacji nauczania, warunków jak i 
systemu norm i procedur w sytuacji pojawienia 
się zachowań agresywnych. Bardzo ważna jest 
rzetelna diagnoza sytuacji szkolnej; w tym wie-
dzy na temat zjawisk agresji i przemocy – naj-
częściej występujących form agresji i przemocy 
w szkole, miejsc, w których do nich dochodzi, 
„portretów” ofi ary i sprawcy, zasobów grona 
nauczycielskiego, wykorzystywanych sposo-
bów rozwiązywania problemów – istniejących 
procedur i norm oraz ich faktycznej znajomości 
i stosowania. Bardzo ważny dla kształtowania się 
właściwych relacji między uczniami jest system 
norm grupy – promujących pozytywne wartości 
jak szacunek, współpraca, pomoc. W szkolnym 
systemie rozwiązywania problemów agresji 
i przemocy istotną rolę odgrywają różnego 
rodzaju działania angażujące całą społeczność

szkolną jak; konferencje, przedstawienia, kon-
kursy, festyny i inne akcje podejmowane przez 
szkołę. Równie potrzebne są systematyczne, 
profesjonalne szkolenia nauczycieli w zakresie 
systemowego rozwiązywania problemów agre-
sji i przemocy. Uczniowie powinny też mieć 
możliwość odbycia indywidualnych konsultacji 
z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, 
uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach 
profi laktycznych. 

PAMIĘTAJMY! Ofi ary przemocy przeżywają 
dotkliwie poczucie poniżenia i upokorzenia, 
lęk, rozpacz i smutek. Czują się osamotnione, 
bezsilne i bezradne. Towarzyszy im złość, żal, 
często wręcz nienawiść do sprawców, a także do 
świadków, którzy nie reagują i nie pomagają im. 
Często same sobie nie poradzą. W szkole emocje 
te wpływają negatywnie na koncentrację i w 
rezultacie na wyniki w nauce. 

Długotrwałe podleganie przemocy pro-
wadzi do wystąpienia zaburzeń somatycznych, 
często poważnych schorzeń, pozostawia trwały 
uraz psychiczny. Długofalowe skutki bycia ofi arą 
przemocy to obniżona samoocena i zaniżone 
poczucie własnej wartości, problemy społeczne: 
trudności w nawiązywaniu kontaktów, skłonność 
do izolacji, częste myśli samobójcze. Dla spraw-
ców przemocy negatywną konsekwencją ich 
agresywnych zachowań jest ich utrwalanie na 
przyszłość, obniżanie poczucia odpowiedzialno-
ści za własne działania, skłonność do zachowań 
aspołecznych, łatwe wchodzenie w konfl ikty z 
prawem. Świadkowie przemocy uczą się milczeć, 
odwracać wzrok lub przyłączać do silniejszego. 
Uczą się bezradności  i nabierają nawyku niere-
agowania w trudnych sytuacjach. Utrwalają w 
ten sposób bierną postawę wobec życiowych 
trudności. W dorosłym życiu grozi im obniżenie 
poczucia odpowiedzialności, nieumiejętność 
współpracy i rozwiązywania konfl iktów. Agre-
sja, przemoc, cyberprzemoc – ma wiele twarzy. 

Bądźmy uważnymi obserwatorami życia swoich 
i nie tylko swoich dzieci. 

REAGUJMY! Nie ma nic bardziej obezwład-
niającego jak bierność otoczenia. Brak reakcji na 
ludzką krzywdę prowadzi do oglądanych i opisy-
wanych w codziennej prasie zjawisk przemocy. 
Dzisiaj zapraszam do lektury Eve Ainsworth 
„7 dni”. To pozycja dla młodzieży, nauczycieli i 
obowiązkowo dla rodzica, aby zrozumieć świat 
dorastających dzieci. 14-letnia Jess nie ma ła-
twego życia – dlatego szuka pomocy w szkole, 
która powinna być bezpiecznym miejscem. Jej 
rówieśniczka Kez uważa się za lepszą od innych, 
co daje je siłę, ale czy na pewno? 

Historia jednego tygodnia z życia ofi ary i 
sprawcy przemocy szkolnej. Kto okaże się sil-
niejszy? Autorka bardzo wyraziście kreśli por-
tret psychologiczny ofi ary, agresora, świadków 
przemocy. Opisuje trudną sytuację rodzinną 
obu dziewczynek, ich uczucia i myśli dotyczące 
przeżywanych emocji. W książce odnajdziemy 
też klasyczne przykłady sytuacji dręczenia i 
prześladowania w szkole oraz reakcje dorosłych 
na ich występowanie. 

Warto, by po książkę sięgnęli rodzice i 
pedagodzy. Często bowiem to najbliżsi nie po-
trafi ą dostrzec, że dziecku dzieje się krzywda. „7 
dni” to książka, która ma uczyć, uświadamiać, 
uwrażliwiać na krzywdę, która być może dzieje 
się obok nas, a może i przy naszym milczącym 
przyzwoleniu. W sumie jak pisze autorka 
„szkolni dręczyciele to żałosna hołota, rodzina 
powinna być gotowa do pomocy, jeśli będziesz 
tego potrzebować, rodzina powinna zawsze Cię 
wspierać, dręczyciele też mogą się zmienić, a 
rodzina nie zawsze Cię rozumie, cierpienie nie 
jest oznaką słabości. Prawdziwą siłę człowiek 
odnajduje w sobie, gdy postanawia zmienić 
własne życie…”.

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

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402 

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z fi lią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

UWAGA 
WNIOSKODAWCY 
PROGRAMU 
AKTYWNY SAMORZĄD!
Rusza nowa edycja programu .Wnioski można składać w ramach modułów:
• Moduł I - w celu uzyskania wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia po-

przez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier 
transportowych.

• Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

Także w 2021 roku wnioski o dofi nansowanie będą rejestrowane przez 
Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). W systemie do dyspozycji 
są wszystkie potrzebne formularze. System SOW przewiduje ułatwienia 
i uproszczenie procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją 
programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie 
pomocy.

Wnioski o dofi nansowanie można składać 
w formie elektronicznej w systemie SOW 

(htt ps://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r. 

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo 
złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada 
dnia 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku Modułu II (pierwszy cykl naboru) dnia 31 marca 2020 r.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
pod nr telefonu (77) 461 33 81 wew. 34

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500

Dyżury pełnią:

1.  Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, 
 tel. 728 309 383, 507 071 311
2. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77 417 90 03
3. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9/1, tel. 77 461 21 43
4. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77 418 50 56
5. Apteka „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 „Mul� farm”, ul. Ligonia 1, tel. 77 415 20 55

MARZEC 2021

DYŻURY APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2021 r.

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

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

UWAGA!
Dyżur rozpoczyna się od godziny 8.00 i kończy się o godz. 8.00 

12. „Vita” 
13. „Dr. Max”
14. „DOZ Apteka”
15. „LIBRA”
16. „Multi farm”
17. „Pro-Pharma”
18. „Gemini”
19. „Śląska”
20. „Słoneczna”
21. „Vita” 
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- Pierwsze dwa miesiące były 
okresem intensywnej pracy – 
wspomina Joanna Popów-Bogdoł 
dyrektor PeCeKu. – W stu procen-
tach zrealizowaliśmy wszystkie 
założone zamierzenia. W marcu, 
kiedy pojawiły się doniesienia o 
pierwszych przypadkach korona-
wirusa i szybkim wzroście zacho-
rowań, a w Polsce wprowadzono 
lockdown, to był czas niepewności 
– co dalej?  W kwietniu już wiado-
mo było, że trzeba przestawić się na 
zupełnie nowe formy działalności 
i nowe formy pracy i współpracy 
między sobą, by nie tracić kontaktu 
i móc wspólnie przygotowywać ko-
lejne wydarzenia. Nasze Centrum, 
podobnie jak wszystkie inne tego 
typu placówki, zamknięte było do 
6 czerwca. Tymczasem wiedzieli-
śmy, że będziemy realizować nasz 
największy i najważniejszy projekt, 
czyli Kulturalny Autobus, współ-
finansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.                                                                                                                                      
    Dotacja ministerstwa wynio-
sła prawie 77 tysięcy zł, a wkład 
własny Powiatu Strzeleckiego 
- prawie 30 tysięcy. Projekt miał 
trwać od lipca do grudnia ub.r.  
I… udało się! Nawet bez przekła-
dania zaplanowanych imprez. Ale 
wszystkie odbywały się w reżimie 
sanitarnym – przy ograniczonej 
liczbie uczestników. W ogrodzie, w 
którym może zmieścić się kilkaset 
osób, na pokazie, projekcji fi lmu czy 
koncercie, mogło być nie więcej niż 
150 widzów, bo tu też obowiązywał 
przelicznik 5 m kw. na osobę. W do-

Kultura w czasie pandemii, 
czyli dystans, dezynfekcja, maseczka

Miniony rok odcisnął swoje piętno nie 
tylko na nas, zwykłych zjadaczach 

chleba, na mniejszych i większych insty-
tucjach i fi rmach, ale i na placówkach kul-
tury. Jak przetrwało rok 2020 Powiatowe 
Centrum Kultury?

datku zobowiązani byliśmy do spo-
rządzania imiennych list, zbierania 
oświadczeń, że uczestnicy naszych 
wydarzeń kulturalnych nie są objęci 
kwarantanną, nie stykali się, o ile 
im wiadomo, z osobami chorymi 
lub też w kwarantannie. Jednym 
słowem - z każdą imprezą wiązały 
się „oświadczenia covidowe”, wg 
wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Wszystkich uczest-
ników obwiązywały też maseczki, 
dezynfekcja rąk… 

Zanim jednak doszło do pierw-
szego pokazu pt. Żywioły, mieliśmy 
wątpliwości – czy wszystko prze-
nieść do sieci, czy jednak podjąć 
się realizacji wydarzeń w sposób 
hybrydowy. Postawiliśmy na ten 
drugi sposób. Ale tu pojawiły się 
obawy – czy ludzie w ogóle ludzie 
zechcą przyjść. Czy wrócą w nasze 
progi. Okazało się, że chcieli! Bar-
dzo chcieli. To dla nas ogromna 
satysfakcja. I nie ma co ukrywać 
– ogromna radość. Okazuje się, 
że tego kontaktu bardzo brakuje. 
Kontaktu nie tylko z kulturą, ale i ta-
kiego zwykłego, międzyludzkiego. 
Zaobserwowaliśmy to również w 
bibliotece powiatowej. Ta wpraw-
dzie zamknięta było nieco krócej, 
bo ruszyła już w maju. Ale wypoży-
czać można było tylko zamówione 
książki, a każda z nich po zwróceniu 
kierowana była na kwarantannę. 
Musiała swoje odleżeć. Dalej tak 
jest, tyle że kwarantanna została 
skrócona do 5 dni. Od lipca za to 
czytelnicy mogą już wejść między 
regały, a z rozmów z czytelnikami 

wiemy, że tego bezpośredniego 
kontaktu z książkami i buszowania 
po półkach również im bardzo 
brakowało. Niestety, trochę przez 
ten czas epidemii czytelników nam 
ubyło – o 88 osób w stosunku do 
2019 roku. Teraz mamy 976 czytel-
ników. W bibliotece też obowiązuje 
dystans, maseczka i dezynfekcja 
– mamy specjalne maty do dezyn-
fekcji obuwia. 

Jaki więc był dla nas rok 2020?
Z czystym sumieniem mogę po-

wiedzieć, że był to rok udany. Mimo 
że ubyło nam trochę czytelników w 
bibliotece. Mimo że swoje przecho-
rowaliśmy – a w sumie chorowało 
aż 60 proc. załogi, i najgorszy pod 
tym względem nie były początkowe 
miesiące roku, a listopad. Udało 
się nam nie tylko przetrwać, ale i 
zrealizować ten ogromny projekt, i 
wydarzenia pozaprojektowe, choć 
nie pracowaliśmy przecież w peł-
nym składzie. Nie tylko ze względu 
na choroby, ale i opiekę nad dzieć-
mi, a zdecydowana większość z nas 
ma właśnie małe dzieci. Jesienią 
ruszyły nasze stałe warsztaty. Ale 
tylko do końca października stacjo-
narnie, później już – on-line. Tyle 
że wszyscy chcą wracać na zajęcia 
stacjonarne…  

Teraz zaczynamy kolejny projekt 
– uruchamiamy młodzieżową tele-
wizję internetową WOWO TV. Tu 
także zainteresowanie przewyższy-
ło liczbę planowanych uczestników. 

Ale… nie wiemy jak rozwijać się 
będzie trzecia fala koronawirusa i 
jakie obostrzenia znów nas czekają. 
Jeśli się nic nie zmieni, na pewno 
wszystkie wydarzenia będziemy 
organizować równolegle – w realu i 
w sieci. Tylko nie zawsze artyści zga-
dzają się na pełny dostęp widzów 
do koncertów przez Internet. Zoba-
czymy, jak rozwinie się sytuacja. W 
każdym razie – jesteśmy chyba do-
brze przygotowanym zespołem do 
sprostania wszelkim wyzwaniom. 

Otel – czarny owczarek 
niemiecki, którego 

zakup sfinansował Po-
wiat Strzelecki – na razie 
wdraża się w swoje przy-
szłe obowiązki podczas 
patroli. Pięciomiesięczne 
specjalistyczne szkole-
nie w Zakładzie Kynologii 
Policyjnej w Sułkowicach 
dobiega końca i pies już 
niedługo pojawi się w 
terenie, czyli w naszym 
powiecie. Służbę będzie 
odbywał pod okiem swo-
jego opiekuna st. sierż. 
Grzegorza Pietruszki.

Jego zadaniem będzie nie tylko służba patrolowa, ale i udział w poszuki-
waniach osób i rzeczy zaginionych, w pościgu za osobami podejrzanymi 
o popełnienie przestępstwa oraz zatrzymania ich a także konwojowanie 
przestępców np. na rozprawy sądowe.

Nowy „funkcjonariusz” 
na czterech łapach

Wyrazy głębokiego 
współczucia

dla Pani 
Urszuli Król

z powodu śmierci

OJCA

składają

Zarząd i Rada 
Powiatu Strzeleckiego

oraz 
Pracownicy Starostwa 


