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Powiat się (za)szczepi

We wtorek 27 kwietnia ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19 w jedynym

w powiecie strzeleckim Powszechnym Punkcie Szczepień uruchomionym w Powiatowym Centrum Kultury przy ul. Dworcowej
w Strzelcach Opolskich. Obiekt wskazały władze Powiatu Strzeleckiego i propozycja została zaakceptowana przez Ministerstwo Zdrowia. Koszt jego urządzenia i wyposażenia to ponad 40 tysięcy złotych, który pokrył Powiat Strzelecki, od wojewody
dostaliśmy tylko 5 tysięcy na ten cel – mówi starosta Józef Swaczyna.
- Do poniedziałku 10 maja pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 3064 pacjentów – informuje dr Marcin Rękawek szef
NZOZ „Kardiologia”, prowadzącego szczepienia. – Docelowo mamy szczepić 3 tysiące osób tygodniowo, ale na razie dostawy
są znacznie mniejsze, na poziomie ok. 1530 dawek na tydzień. By może liczba szczepionych wzrośnie do oczekiwanego poziomu od początku czerwca, ale to nie zależy od nas – my jesteśmy gotowi do tego zadania. Mniejsze dostawy wpływają też
na zmiany organizacji naszej pracy: od tego tygodnia szczepimy od poniedziałku do piątku, nie będziemy pracować w soboty
i niedziele. Nie oznacza to jednak zmian dla tych pacjentów, którzy pierwszą dawkę szczepionki otrzymali właśnie podczas
weekendu – po 5 tygodniach drugą dawkę otrzymają również w weekend.
Czym szczepimy? Dotychczas wyłącznie szczepionką firmy Pfizer.

Szczepmy się!

Chcę wrócić do normalności

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% –
szczepienie chroni przed zakażeniem COVID-19. W razie ewentualnego
zachorowania - chroni przed ciężkim przebiegiem choroby.

- oznajmia pan Dariusz Mańkowski, 50-latek, pierwszy zaszczepiony
pacjent w punkcie szczepień w Powiatowym Centrum Kultury.

W

tej chwili, kiedy jeszcze nie ma leku przeciwko chorobie, szczepienie jest
jedyną dostępną dla nas możliwością obrony przed wirusem SARS-CoV-2.
Im więcej ludzi się zaszczepi, tym szybciej osiągniemy tzw. odporność populacyjną
czy inaczej mówiąc – stadną.
Powszechne szczepienia przyczyniają się do szybszego powrotu do normalności,
jaką znamy z czasów „sprzed koronawirusa”.
Dr Konstatnty Szułdrzyński członek rady medycznej przy premierze ostrzega:
- Karnawał trwa, ale to wszystko jest na kredyt. Mam obawy co do podyktowanego
względami politycznymi triumfalizmu. Poradzimy sobie z pandemią, kiedy zaszczepi
się większość społeczeństwa, plus będziemy mieli efektywne służby sanitarne, a tego,
szczerze mówiąc, nie widzę. Mam wrażenie, że orkiestra gra, a za chwilę będziemy
mieć lockdown. Jak Bóg da, to we wrześniu, a jak nie - to wcześniej - ostrzega ekspert.
(…) Jeśli się nie zaszczepimy w liczbie 70-80 proc. społeczeństwa, to obawiam się,
że wylądujemy z powrotem w lockdownie - przyznaje lekarz (wypowiedź dla wp.pl
z 10 kwietnia br. – przyp. red.).

U

znałem, że jeśli lekarze się szczepią, to i ja to zrobię. A szczepienie
wydaje mi się jedyną drogą powrotu
właśnie do normalności. Pracuję w delegacji, od roku mieszkam w Kędzierzynie-Koźlu. Skorzystałem wiec z szansy, by bez
stania w długich kolejkach zaszczepić się
po sąsiedzku, w Strzelcach Opolskich.
- Jakieś dolegliwości poszczepienne?
- Przez trzy dni ręka mnie bolała, ale
to wszystko. Żadnej gorączki, żadnych innych poważniejszych objawów. Pierwszego czerwca przyjeżdżam po drugą dawkę.
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Sesja Rady Powiatu

Majowe święta

2 maja. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym roku, z powodu pandemii
koronawirusa, Dzień Flagi w naszym
powiecie obchodzony był w wąskim
gronie. Starosta Strzelecki Józef Swaczyna wraz z Przewodniczącym Rady
Powiatu Stefanem Szłapą uczestniczyli
w uroczystym apelu z podniesieniem
flagi państwowej na maszt. Apel
poprowadził Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg.
Damian Glik.

2 maja. 100 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego
Zwołana na 28 kwietnia sesja Rady
Powiatu była 29. z kolei w tej kadencji,
i tak jak poprzednie odbywała się w
trybie zdalnym. Zanim radni przystąpili
do realizacji zaplanowanego porządku
obrad, na wniosek starosty Józefa
Swaczyny wprowadzono autopoprawki
do uchwał w sprawach budżetowych:
zmiany prognozy finansowej oraz zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2021.
Starosta J. Swaczyna przedstawił
również informację o pracy Zarządu
Powiatu w okresie międzysesyjnym,
mówił m.in. o odbiorze przez sanepid i
przedstawicieli NFZ urządzonego właśnie punktu powszechnych szczepień
przeciwko COVID-19 w Powiatowym
Centrum Kultury, jednego z najlepszych
w województwie.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego
z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku
2020 to kolejny punkt sesji. Materiał
szczegółowo omawiany był podczas
posiedzeń Komisji Gospodarczej, i do
niego odniósł się w swoim wystąpieniu
jej przewodniczący Kazimierz Kubal,
stwierdzając, z żalem, że na realizację
tego programu ogromny wpływ miała
pandemia koronawirusa. Z wielu zaplanowanych przedsięwzięć organizatorzy
musieli zrezygnować w związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi.
Problemy z rozliczeniem publicznych
pieniędzy przez organizacje pozarządowe również wpływają na dość niskie
ich zainteresowanie staraniem się o
dotacje na swoje działania. Na ten
problem radni zwracają uwagę już od
kilku lat. Komisja Gospodarcza przyjęła
Sprawozdanie pozytywnie. Radni w
głosowaniu również je zaakceptowali
jednomyślnie.
Następny punkt obrad to Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności
PCPR w 2020 roku. Radni otrzymali ten
materiał drogą elektroniczną, a podczas sesji w imieniu Komisji Edukacji
wypowiedziała się jej przewodnicząca
Edyta Bem. Zwróciła uwagę m.in. na
brak w tym roku zgłoszeń kandydatów
do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
choć naszym powiecie istnieje taka

potrzeba. Komisja Edukacji pozytywnie
odniosła się do zaprezentowanego
materiału. Radni także przyjęli je jednomyślnie.
Podjęcie Uchwały w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w
Powiecie Strzeleckim za rok 2020” to
kolejny punkt obrad. Głos w tej sprawie
zabrali wszyscy przewodniczący komisji
problemowych. Na pewne niezgodności w tabelach zwrócił uwagę radny
Joachim Szostok w imieniu Komisji
Budżetu wnioskując o nieprocedowanie tej uchwały.
Przewodniczący Rady Stefan Szłapa przypominał, że część materiałów
radni otrzymali w wersji edytowalnej,
ale część stanowią odgórnie przygotowane tabele, które trzeba wypełniać
zgodnie z obowiązującymi procedurami
i zaapelował do starosty o poruszenie
tej sprawy na forum Związku Powiatów
Polskich. Do tej kwestii odniósł się
również Janusz Żyłka członek Zarządu
Powiatu, który przypomniał, że podobne błędy pojawiły się już w roku
2018. Wtedy monitowano o zmianę
procedur. Istotnie pewne błędy udało
się wyeliminować w systemie obowiązującym w całym kraju, ale nie wszystkie, dlatego ponownie zwrócił się do
starosty o podniesienie tych problemów przez Związek Powiatów Polskich.
Również wicestarosta Waldemar Gaida
nawiązał do tego tematu, podkreślając,
że takie sprawozdanie stanowi jeden
z elementów kształtowania budżetu
Powiatu Strzeleckiego na następny rok.
Ponownie głos zabrał członek Zarządu J.
Żyłka przypominając, że najistotniejsze
dane dotyczące naszego powiatu są
prawidłowe. Potem - kolejna wymiana zdań miedzy radnymi. Ostatecznie
jednak doszło do głosowania nad projektem uchwały: 11 głosów było „za”,
1 „przeciw”, 4 radnych wstrzymało się
od głosu.
W głosowaniach projektów uchwał
w sprawach: przyjęcia sprawozdania
z realizacji „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2025” za rok
2020; wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzeleckiego na lata 20212024 oraz zmiany budżetu i zmian w
budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok
2021 radni byli już jednomyślni.

Panu
Tomaszowi Siciakowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Przybyły z tej okazji na Górę św. Anny
Prezydent RP Andrzej Duda przekazał
Staroście Strzeleckiemu Józefowi Swaczynie tablicę pamiątkową „Miejsce
Pamięci Powstań Śląskich”. Wcześniej
w bazylice św. Anny bp Andrzej Czaja
podczas mszy św. mówił: - Wszyscy,
którzy wówczas, 100 lat temu walczyli,
byli przekonani o słuszności swego
wyboru i zaangażowani. Trzeba się
więc modlić za wszystkich, którzy tu
polegli. I za tych, których upamiętnia
Pomnik Czynu Powstańczego, i za
tych, których wcześniej upamiętniało
mauzoleum zniszczone tuż po II wojnie
światowej. Także za poległych żołnierzy
wojsk sojuszniczych, stacjonujących tu
dla utrzymania pokoju. Trzeba nam też

fot. M.Kolemba-Gaschka/OUW

fot. M.Kolemba-Gaschka/OUW

modlić się o to, aby prawdy tamtych dni w
żaden sposób nie spłycono, ani tym bardziej
nie zafałszowano. Aby konsekwentnie oczyszczano jej przekaz w podręcznikach historii i
w mediach.

Święto Konstytucji 3 Maja

Po mszy świętej w intencji Ojczyzny,
która odbyła się w kościele pw. św.
Wawrzyńca Starosta Strzelecki Józef
Swaczyna, Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka oraz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Strzeleckiego Ryszard Nocoń złożyli
symboliczne wieniec pod Pomnikiem
Ofiar Wojen i Przemocy.

Pamiętamy o Katyniu
25 kwietnia 2021 r. w Opolu, przy
kościele parafialnym pw. bł. Czesława
Odrowąża, odsłonięto pomnik autorstwa Bogusława Szuby, upamiętniający
Polaków zamordowanych w Katyniu
oraz innych miejscach sowieckich
zbrodni wojennych. W uroczystości
uczestniczył Jan Zubek członek Zarządu
powiatu Strzeleckiego,

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców dotyczących łatwego i szybkiego
dostępu do szczepionek przeciw Covid-19, chcąc przyspieszyć realizację Narodowego
Programu Szczepień przeciw Covid-19, przygotować się na zapowiadane przez producentów duże dostawy szczepionek i móc tym szybciej wrócić do bezpiecznej normalności,
przy współzaangażowaniu Wojewody Opolskiego

POWIAT STRZELECKI
uruchomił PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH (PSP).

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH jest zlokalizowany w Strzelcach Opolskich
w Powiatowym Centrum Kultury przy ulicy Dworcowej 23.
Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Aby zapisać się na szczepienie w naszym punkcie, prosimy dzwonić:
poniedziałek - czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
pod następujące numery telefonu:
Tel. 530 808 464 - w sprawie zmiany terminu oraz procedury szczepień

Tel. 774401 787 *** Tel. 774401 771
Tel. 774401 759 *** Tel. 774401 751

PWDL: ORGANIZATOR PSP:
NZOZ „KARDIOLOGIA” Sp. z o.o. Powiat Strzelecki
Strzelce Opolskie, ul. H. Pobożnego 1 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
PARTNER: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23
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Jak Powiat Strzelecki
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OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.
e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

wspierał edukację kulturalną i upowszechnienie
kultury fizycznej w roku 2020

W

spółpracę Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 określały
dwa podstawowe dokumenty, które się uzupełniają i są ze sobą spójne. A są to obowiązujący w roku 2020 „Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
lata 2020-2024” oraz „Roczny Program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku
2020”. Obydwa programy współpracy określają formy, zasady i zakres współpracy Powiatu
Strzeleckiego z organizacjami, a także sposoby określania priorytetów zadań publicznych,
których realizacja związana jest z udzieleniem dotacji, wysokość przeznaczanych na realizację celu środków oraz tryb konsultacji programu. Celem programu jest określenie zasad
w zakresie wspierania przez powiat działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie tym organizacjom ustawowych zadań powiatu, służącym poprawie jakości życia jego
mieszkańców. Poprzez określenie i realizację tych zasad samorząd chce włączać organizacje
pozarządowe w system demokracji lokalnej i zwiększyć aktywność lokalnej społeczności.
Powiat może zlecać lub powierzać organizacjom realizację swoich zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na (do)finansowanie ich realizacji. I tak w roku 2020 zlecono
realizację zadań z zakresu edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury fizycznej wraz z
udzieleniem dotacji następującym organizacjom:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji
LUDOWY KLUB
Tytuł zadania: „Międzypowiatowy turniej piłki
KWOTA
SPORTOWY „PLON
nożnej dziewczynek”
DOTACJI:
BŁOTNICA” Z BŁOTNI4 000,00 zł
CY STRZELECKIEJ
AUTONOMICZNA
Tytuł zadania: „Organizacja szkolenia dzieci i
KWOTA
SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ młodzieży w zakresie piłki ręcznej”
DOTACJI:
„ZAWADZKIE”
4 000,00 zł
ZADANIE 2
Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji
i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy
o tematyce szeroko pojętej sztuki, koncerty
i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne,
plastyczne, teatralne, taneczne)
STOWARZYSZENIE
Tytuł zadania: „Z kulturą i tradycją na Ty”
KWOTA
NA RZECZ ROZWOJU
DOTACJI:
SZKOŁY SPECJAL4 000,00 zł
NEJ „ÓSEMKA” W
STRZELCACH OP.
STOWARZYSZENIE
Tytuł zadania: „Koncerty z okazji 100-lecia wybu- KWOTA
HUMANISTYCZNE
chu Powstań Śląskich”
DOTACJI:
EUROPA, ŚLĄSK,
4 000,00 zł
ŚWIAT NAJMNIEJSZY
Z RYBNIKA
ZADANIE 1

W roku 2020 została przyznana również dotacja w wysokości 4.000,00 zł w trybie
pozakonkursowym /tzn. oferent złożył ofertę z własnej inicjatywy poza otwartym konkursem ofert/ dla Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Opolu na zadanie pn. „Wypłytkowanie
terenu jako element budowy pomnika katyńskiego w Opolu”. Zadanie polegało zakupie płyt
granitowo-bazaltowych celem wyłożenia nimi utwardzonego dojścia wokół pomnika upamiętniającego Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Pomnik usytuowany jest na terenie przykościelnym
parafii Bł. Czesława w Opolu. Pomnik upamiętniający Ofiary Zbrodni Katyńskiej jest wyrazem
hołdu dla jeńców więzionych w obozach sowieckich, a jednocześnie dla młodego pokolenia swoistą lekcją historii. Celem zadania zaś przede wszystkim przybliżenie martyrologii Polaków
i Zbrodni Katyńskiej poprzez wyrażenie jej w formie sztuki, w postaci pomnika katyńskiego.
Więcej o pomniku w dalszej część tego wydania dwutygodnika.
Więcej nt. sprawozdania z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy
powiatu z NGO za rok 2020 www.powiatstrzelecki.pl w zakładce: STAROSTWO/NGO

WYNIKI OTWARTEGO
KONKURSU OFERT

w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10.03.2021 o otwartym konkursie ofert
dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
Zarząd Powiatu Strzeleckiego przyznał dotacje następującym podmiotom:
NAZWA
DOTOWANEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz
zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
aktywnych form wypoczynku i rekreacji

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Opolska
– Hufiec Krapkowice
Autonomiczna
Sekcja Piłki Ręcznej
„Zawadzkie”
NAZWA
DOTOWANEGO

Tytuł zadania: „Harcerstwo na sportowo 2021”

Tytuł zadania: „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej”

KWOTA
DOTACJI:
5 000,00 zł
KWOTA
DOTACJI:
5 000,00 zł

Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i
dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim, w
tym z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego
regionu tradycji wielokulturowości oraz kultury Śląska, mniejszości niemieckiej oraz innych mniejszości
narodowych i etnicznych (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury
i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia
muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)
Tytuł zadania:
KWOTA
„Kulturalne szlaki po Opolszczyźnie”
DOTACJI:
5 000,00 zł

Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju
Szkoły Specjalnej
„Ósemka”
w Strzelcach Op.
Kozielskie Stowarzy- Tytuł zadania: „Spotkanie z historią”
szenie Rekonstrukcji
Historycznej
Kędzierzyn-Koźle

KWOTA
DOTACJI:
5 000,00 zł

STANOWISKO

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

POMOCNIK OPERATORA /
STRZELCE OPOLSKIE
KONTROLA JAKOŚCI		
SPECJALISTA DS. PŁAC
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA
ZIMNA WÓDKA

-

		
		

-

		
MALARZ/ OCIEPLENIOWIEC
WG ZLECEŃ
POMOCNIK TAPICERA
OLSZOWA
FIZJOTERAPEUTA DZIECIĘCY
JEMIELNICA
PAKOWACZ MEBLI
OLSZOWA
MONTAŻYSTA
OLSZOWA
		
TAPICER MEBLOWY
OLSZOWA
		
KROJCZY TAPICERKI MEBLOWEJ
SZCZEPANEK
OPERATOR MASZYN CNC
RASZOWA/
KĘDZIERZYN – KOŹLE
MECHANIK MASZYN DO
RASZOWA
OBRÓBKI METALI
/ KĘDZIERZYN – KOŹLE
REKRUTER/REKRUTERKA
STRZELCE OPOLSKIE
		
GRAFIK/ OPERATOR URZĄDZEŃ
STRZELCE OPOLSKIE
HAFTUJĄCO - DRUKUJĄCYCH		
		
MŁODSZY SPEDYTOR
ROZMIERZ
MIĘDZYNARODOWY			
		
-

wykształcenie średnie,
znajomość obsługi komputera
wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość),
doświadczenie zawodowe min. 1 rok
wykształcenie wyższe (logistyka, inżynieria produkcji,
zarządzanie produkcją),
prawo jazdy kat. B,
min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze
klienta w firmie produkcyjnej,
znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie podstawowe
wykształcenie wyższe kierunkowe
wykształcenie podstawowe
wykształcenie średnie zawodowe,
wymagane doświadczenie w montażu mebli
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
umiejętność tapicerowania
wykształcenie podstawowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe

wykształcenie zasadnicze zawodowe,
min. 5 lat doświadczenia zawodowego
wykształcenie średnie,
znajomość j. niemieckiego w stopniu bardzo dobrym
wykształcenie średnie zawodowe,
znajomość komputerowych programów graficznych,
znajomość j. angielskiego w mowie A2, w piśmie B1
wykształcenie średnie/ wyższe
(mile widziany profil logistyk, spedytor)
znajomość języka niemieckiego i j. angielskiego w
stopniu komunikatywnym,
- znajomość pakietu MS Office

		
PRACOWNIK PRODUKCYJNY
OLSZOWA
PRACOWNIK MAGAZYNOWY
OLSZOWA
KONTROLER/ INSPEKTOR JAKOŚCI
ZIMNA WÓDKA
		
		
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH
ZAWADZKIE
(SPRZEDAŻY)		
		
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
KOLONOWSKIE
		
POMOC KSIĘGOWEJ
RASZOWA
		
PRACOWNIK OCHRONY
ZIMNA WÓDKA
praca dla osób		
z orzeczonym stopniem
o niepełnosprawności
PRACOWNIK PRODUKCJI/
STANISZCZE MAŁE
KONFEKCJONERKA OPAKOWAŃ
PRACOWNIK SERWISU
SIERONIOWICE
SPRZĄTAJACEGO		
POMOC KUCHENNA
GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
		
MURARZ/ PRACOWNIK BUD.
WOJ. OPOLSKIE
		
PRACOWNIK BUDOWLANY
JEMIELNICA
WG. ZLECEŃ
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
WG ZLECEŃ
PRACOWNIK REMONTOWO
KOLONOWSKIE
- BUDOWLANY
ELEKTROMONTER/ ELEKTRYK
ZAWADZKIE
		
		
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
STOLARZ / STOLARZ MONTAŻYSTA
ŻĘDOWICE
		
FREZER CNC – OPERATOR
ZIMNA WÓDKA
MASZYN CNC		
MAGAZYNIER / KIEROWCA KAT B
STRZELCE OPOLSKIE
		
MAGAZYNIER
ZIMNA WÓDKA
		
OPERATOR MASZYNY
KOLONOWSKIE
DO CIĘCIA PAPIERU
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
KOLONOWSKIE
		
OPERATOR MASZYNY PROD.
KOLONOWSKIE
OPERATOR MASZYN
KOLONOWSKIE
-

wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne)
znajomość rysunku technicznego,
umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych
wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B,
obsługa pakietu MS Office
znajomość j. angielskiego - B1
wykształcenie średnie/ wyższe, - prawo jazdy kat. B,
znajomość obsługi komputera
wykształcenie średnie kierunkowe,
wymagane doświadczenie zawodowe min. 5 lat
znajomość języka angielskiego
w mowie i piśmie – poziom A1,
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
min. 3 miesiące doświadczenia zawodowego
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy B1
wykształcenie podstawowe, - prawo jazdy kat. B
umiejętność murowania
wykształcenie podstawowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
wykształcenie średnie techniczne,
znajomość rysunku technicznego
uprawnienia SEP eksploatacja
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B
wykształcenie zasadnicze zawodowe
umiejętność czytania rysunku technicznego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B
wykształcenie zasadnicze zawodowe
uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego,
wykształcenie średnie techniczne
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
wykształcenie średnie techniczne

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Komisarz w naszym szpitalu?

28 kwietnia br. odbyła się kolejna wideokonferencja Zarządu Związku Powiatów Polskich. Głównymi tematami dyskusji były m.in. zmiany w ustawie o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zastępca Dyrektora Biura Związku
Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski zauważył, że póki strona samorządowa nie otrzyma
finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy, nie może wydać opinii.
30 kwietnia, czyli dwa dni później, sytuacja zmieniła się. Treść KPO z aktualizacjami
wprowadzonymi po konsultacjach z Lewicą została udostępniona publicznie.

C

o tam czytamy? Na stronie 52 Krajowego
Planu Odbudowy
Reforma widnieje
zapis, że „restrukturyzacja sektora szpitalnictwa
w Polsce będzie
ustanowiona na
podstawie rozwiązań ustawowych
(…) i obejmie całościowe podejście
do zmian restrukturyzacyjnych w połączeniu ze
wzmocnieniem i scentralizowaniem nadzoru nad
szpitalami”. Podkreślam: scentralizowaniem! – irytuje się starosta Józef Swaczyna. – Czyli: rząd mimo
wszystko zamierza samorządom zabrać szpitale.
Dwa dni wcześniej jeszcze nie było tego wiadomo?
I jeszcze to pokrętne tłumaczenie, że w ten
sposób chce się uzdrowić finanse ochrony zdrowia!
Wszystkie szpitale w Polsce, a więc miejskie, powiatowe, wojewódzkie, kliniczne, instytuty zadłużone
są na 15 miliardów złotych. Jednak dług szpitali
powiatowych wynosi tylko 3 miliardy! To szpitale
kliniczne, instytuty i szpitale wojewódzkie generują
znacznie większe straty! Co tu dużo mówić: najlepiej całą sytuację obrazuje fakt, że w Zespole ds.
restrukturyzacji ochrony zdrowia nie ma żadnego
samorządowca! Nie mówię już o starostach. Tam
nie ma nawet żadnego przedstawiciela marszałków
województw! Kiedy 20 lat temu powstawały Kasy
Chorych kontrakty podpisywane przez szpitale z
NFZ obejmowały, podobnie jak teraz, wynagrodzenia personelu. Tyle, że na płace przeznaczano
wówczas niespełna 50 proc. kontraktu. Dziś aż
80 proc. idzie na wynagrodzenia, a tylko 20 proc.
na leczenie pacjentów. To jest chore! I to trzeba
uzdrowić w pierwszej kolejności.
- Ale tego nie będzie. Zgodnie z projektem KPO,
wydatkowaniem środków z Funduszu Odbudowy
przeznaczonych na szpitale ma zająć się jeszcze
niepowołana Agencja Rozwoju Szpitali! – dodaje
starosta J. Swaczyna.
a razie mamy trzy koncepcje zmian w
szpitalach samorządowych. Szpitale powiatowe mają pozostać w zarządzie powiatów,
ale.. tylko na papierze. Bo w każdej chwili rząd
mógłby wprowadzić do nich swoich komisarzy,
którzy przejmowaliby przynajmniej na jakiś czas
pełną kontrolę nad danym szpitalem. I mieliby nie
tylko zarządzać, ale i decydować o restrukturyzacji.
Więc co to za funkcja – jakiś „naddyrektor”?! – pyta
starosta J. Swaczyna. - A kto o tym decydowałby,
że do tego a nie innego szpitala wejdzie komisarz?
Ta wspomniana przeze mnie wcześniej Agencja
Rozwoju Szpitali.
- Mowa też była – kontynuuje starosta J. Swaczyna o ewentualnym przekształceniu szpitali w
spółki, w których 51 proc. udziałów miałby rząd,
a 49 proc., czyli udziały mniejszościowe – samorząd. Kolejny wariant to oddanie zarządu szpitali
samorządowych, czyli miejskich i powiatowych
wojewodom. Tak czy inaczej – rząd zamierza powiaty pozbawić szpitali.

N

Trzymamy kciuki za
naszych maturzystów
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maja w naszym powiecie do egzaminu
maturalnego przystąpiło 333 uczniów.
Każdy maturzysta w tym roku musi przystąpić
od trzech egzaminów pisemnych na poziomie
podstawowym: z języka polskiego, matematyki i
języka obcego nowożytnego. Nie ma obowiązku
– ze względu na pandemię – zdawania pisemnego
egzaminu na poziomie rozszerzonym, choć oczywiście – może to zrobić. Chętni mogą również zdawać egzamin ustny, jeśli potrzebują wyników tych
egzaminów przy rekrutacji na uczelnię. Egzaminy
maturalne potrwają do 20 maja, a wrażeniami z
pierwszego dzielą się uczniowie strzeleckiego LO.

- O przejściu pod nadzór centralny ma decydować kilka parametrów, m.in. wynik finansowy,
jakość leczenia (np. przeżywalność po zabiegach,
powroty do szpitala) czy ocena pacjentów – informował Minister Zdrowia Adam Niedzielski. – A
ja pytam – w kontekście przytoczonych wcześniej
danych o zadłużeniu – czy czynnikiem decydującym
nie będzie właśnie wynik finansowy? Każdy szpital
jest przecież zadłużony. Każdy – podkreśla starosta
J. Swaczyna. – Więc pole do wprowadzenia komisarzy – jest otwarte. I to jest łakomy kąsek: 301
stanowisk do obsadzenia przez „swoich”. Również
jest to ścieżka do centralizacji szpitali. Tylko teraz
zaczniemy się zastanawiać, czy nadal mamy wspomagać finansowo nasze szpitale, jak to robiliśmy do
tej pory. Przypomnę – Powiat Strzelecki dołożył do
naszego szpitala powiatowego 15 mln zł. Teraz też
powinniśmy dołożyć ok. 1,3 mln zł na realizację unijnego projektu. Ale – my wydamy, a rząd zabierze
szpital. Czy nam ktoś zwróci poniesione nakłady?
- Dwa miesiące temu szef resortu zdrowia mówił o tym, ze powinniśmy dążyć do duńskiego modelu ochrony zdrowia. Tyle, że tam pracują nad tym
od dwóch dekad! W największym skrócie: w Danii
98 proc. szpitali jest publicznych. Dostają pieniądze
za wykonane świadczenia, ale pacjenci współpłacą
za część procedur medycznych. Nie wiem, czy jesteśmy do tego przygotowani. Może najpierw resort
zdrowia przyznałby, że sieć szpitali wprowadzona
w 2017 roku w ogóle nie wypaliła. Mówiłem o tym
w Senacie ministrowi A. Niedzielskiemu.
ie mówię, że jestem całkowicie przeciwny
restrukturyzacji szpitali. Zmian faktycznie
wymaga fakt, że sąsiednie szpitale powiatowe
rywalizują o tych samych pacjentów. Na przykład
na jednym oddziale położniczym rodzi się niespełna
500 dzieci, albo i mniej, na innym – 800 i więcej.
Albo na jednym oddziale pediatrycznym wykorzystywanych jest 40 proc. łóżek, a w sąsiednim powiecie – 80 proc. i więcej. Takie zmiany są pożądane,
może wówczas skończyłoby się też „podkupywanie”
specjalistów przez samorządy, które zaoferują im
tysiąc czy dwa więcej. Pożądane byłyby też zmiany
w prowadzeniu polityki zdrowotnej – i kształtowanie jej na poziomie regionów, a nie kraju. Każde
województwo ma swoją specyfikę, ale depopulacja
i starzenie się społeczeństwa nigdzie nie jest tak
wyraźne jak na Opolszczyźnie. Powinnyśmy zatem
zacząć działać na rzecz tworzenia ZOL-ów. I dodam
– czynimy w tym względzie pewne przymiarki.
Zastanawialiśmy się nad tym w ramach szpitala,
teraz – nie wiem, czy ma to sens. Może lepszy
byłby wybór utworzenia ZOL-u na bazie naszego
DPS – mówi starosta J. Swaczyna.
Jak widać, tematy do rozwiązania są . Trzeba
nad nimi usiąść i rozmawiać – z wojewodą, marszałkiem, starostami jako właścicielami szpitali. Nie
może być tak, że co 2-3 lata rządzący doprowadzają
do reorganizacji ochrony zdrowia bez pomysłu co
dalej. Nigdy zarządzanie scentralizowane się nie
sprawdziło. Teraz też się nie sprawdzi bez rzetelnej
analizy skutków na przyszłość. Pandemia koronawirusa pokazała, jak szybko szpitale powiatowe
lub ich oddziały przekształciły się w covidowe. To
najlepiej obrazuje, że „na dole” potrafią szybko i
sprawnie zarządzać.
Marta Górka
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Jak pomóc uczniom

Prawie cały rok poza szkołą. Brak kontaktów – lub zaledwie sporadyczne - z rówieśnikami. Nauka zdalna. Czasem – z wyłączonymi kamerkami. Z różnych powodów. Uczniowie
wykluczeni cyfrowo – ilu ich?
I teraz – powrót w szkolne mury. Na miesiąc, choć i tak w pierwszym okresie będzie to
nauka hybrydowa. Jak uczniowie szkół ponadpodstawowych sobie poradzą? Jak poradzą
sobie z ich powrotem nauczyciele?
To przecież będzie prawdziwy egzamin dla obu stron. Nauczyciele będą sobie musieli
odpowiedzieć na pytanie: czy dałem z siebie wszystko, co mogłem? Ile udało mi się zrealizować z podstawy programowej w trakcie nauki zdalnej? Ilu uczniów zainteresowałem
swoim sposobem prowadzenia lekcji?
Na podobne pytania będą musieli odpowiedzieć uczniowie: czy dałem z siebie wszystko,
co mogłem? Czy potrafiłem zainteresować się lekcją? Ale – równie ważne - jak przyjmie
mnie klasa?

O

tym wszystkim dyskutować będziemy
podczas spotkania z dyrektorami
szkół, dla których
Powiat Strzelecki jest organem
prowadzącym –
mówi wicestarosta
Waldemar Gaida.
– Stanowi ono w
pewnym stopniu
kontynuację konferencji zorganizowanej 20 kwietnia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w
Strzelcach Opolskich, dla której punktem wyjścia
były ankiety przeprowadzone wśród 712 uczniów,
odpowiadających na pytania związane z samopoczuciem w czasie nauczania zdalnego, trudnościami
i korzyściami, osobami, u których szukały wsparcia.
Wielu uczniów wskazywało poczucie osamotnienia,
depresyjny nastrój, spowodowany przecież nie
tylko takim trybem nauki, ograniczeniem wyjść i
spotkań, ale i stratą, np. z powodu ciężkiej choroby
lub śmierci kogoś bliskiego.
- Chcemy, by szkoły w trakcie powrotu uczniów
do szkół pokazały swoje inne oblicze. Nie tylko mistrza, który kieruje w stronę wiedzy, ale i bardziej
ludzkie, otwarte. By szkoły pokazały, że ważne

M

są relacje, kompetencje społeczne, budowanie
kontaktu i współpraca między uczniami. Ale także –
między nauczycielem i uczniami. I to właśnie szkoła
powinna być miejscem uaktywniania tych więzi,
przynajmniej w moim przekonaniu. Tym bardziej,
że część uczniów stęskniła się za grupą, za bliskimi
kontaktami, zwłaszcza z dobrymi nauczycielami.
Zaproponuję więc, by pierwszy okres pobytu w
szkole poświęcić na odbudowanie relacji, a nie
sprawdzanie wiedzy czy raczej niewiedzy i wytykanie braków. Wszystkie braki da się nadrobić,
minister edukacji już zapowiedział przekazanie w
przyszłym roku szkolnym dodatkowych środków na
uzupełnienie wiadomości z podstawy programowej, i tak, bądźmy szczerzy, strasznie przeładowanej
– dodaje wicestarosta W. Gaida. – Sprawdziany,
klasówki – nie od razu po powrocie uczniów, to
tylko spotęguje ich stres. Wynikający także z tego,
że – o czym wszyscy wiedzą – efekty edukacji nie są
zadowalające. Nie mogą być inne, bo nikt nie był do
niej przygotowany, a pierwszy jej okres to przecież
nauka dla samych nauczycieli podporządkowana
jednemu: „jak mam uczyć, żeby nauczyć”. Teraz
stajemy przed nowym wyzwaniem: otwartości na
odbudowanie relacji i na zainteresowanie nauką w
szkolnych murach. Mam nadzieję, że je dyrektorzy
i nauczyciele naszych szkół podejmą. Wiedzą przecież, że motywacja wzrasta, gdy uczniowie czują,
że są częścią zespołu.

Maturzyści w PPP
w Strzelcach Opolskich

aj jest miesiącem szczególnym w roku.
Czujemy już nieomal gorące, wakacyjne
powietrze, uczniowie zbierają resztki sił do zakończenia nauki, ośmioklasiści i maturzyści przystępują
do ostatnich egzaminów w swoich szkołach.
To czas, kiedy po raz kolejny możemy wesprzeć
ich w drodze do dorosłości, samodzielności.
Z pomocy doradców zawodowych Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich korzystają uczniowie wszystkich typów szkół!
Najliczniejszą grupą są oczywiście ośmioklasiści
– wszyscy wybierają dalszą drogę kształcenia,
mają wiele wątpliwości. Z uczniami i ich rodzicami
spotykamy się w Poradni oraz on-line. Rozmawiamy, pomagamy uczniom określać własne zasoby i
ograniczenia, analizujemy wyniki kwestionariuszy
ankiet, szukamy informacji o ofercie szkół ponadpodstawowych. Poświęcamy wspólnie czas, by
podjęta decyzja wskazywała najlepszą z możliwych
dla ucznia dróg.
Razem z dwutygodnikiem Powiat Strzelecki
prowadzimy kampanię informacyjną „Dobre szkoły

blisko Ciebie”. Korzystając z poradnianej strony FB,
przedstawiamy oferty szkół ponadpodstawowych
Powiatu Strzeleckiego. Bowiem, jak nie od dziś
wiadomo, dobra decyzja powinna być podjęta po
zapoznaniu się z możliwie najszerszą informacją
na dany temat.
Drugą grupą, która obecnie nas odwiedza są
maturzyści. Wybierają kierunki, uczelnie, miejsca
dalszego kształcenia. Część jest już pewna podjętych decyzji, dla wielu nadal jest to temat do przemyśleń. Warto o tym pomyśleć, bo jak zauważyła
jedna z maturzystek odwiedzająca nas w ostatnim
tygodniu – „Teraz wiem, na czym stoję. Mogę jeszcze się zastanawiać i zmieniać decyzję, ale pierwszy
wybór już mam. Mogę się teraz skupić na maturze!”
Warto zadbać o taki komfort!
Tak więc – zapraszamy wszystkich uczniów,
którzy jeszcze nie dokonali wyboru lub nie są pewni
obranej drogi.
Jesteśmy cały czas otwarci! Zapraszamy do
Poradni lub na konsultacje telefoniczne.
Irena Niewęgłowska - doradca zawodowy

Matura w ogólniaku

a pasję, za uśmiech i przyjazną atmosferę, za pokazanie tego, co w życiu ważne, za cierpliwość…
Uczniowie klas trzecich liceum podziękowali swoim
nauczycielom w filmiku ,,Za te trzy lata…”, który można
zobaczyć na stronie szkoły.
Podziękowanie to niebezpośrednie, bo też miesiące
nauki via internet, które stały się doświadczeniem obecnych abiturientów, niewątpliwie wyznaczają specyfikę
tego pokolenia, a epitet ,,zdalny” na stałe wpisał się w
jego sposób komunikacji.
Za nami pierwszy egzamin maturalny. W dalszym
ciągu w reżimie sanitarnym, z maseczkami, dezynfekcją.
Oto pierwsze wypowiedzi.
Nauczyciel 1: - Uczniowie powinni sobie poradzić
z tak sformułowanymi zadaniami. Łącznie trzy tematy
wypracowań dają możliwość swobodnego wyboru.
Rozprawka problemowa
oraz interpretacja wierszato dla uczniów nic nowego.

Nauczyciel 2: - Maturalny ,,klasyk”- ,,Lalka” Prusa
to chyba dobra wiadomość dla uczniów. Drugi temat- z
toposem miasta- ciekawy, ale wymagający przywołania
większej ilości kontekstów, zdecydowanie dla bardziej
oczytanych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Nauczyciel 3:- W tym roku nieco złagodzono zasady
dla uczniów: nie ma egzaminu ustnego, wymagania
programowe zostały ograniczone. No i są trzy tematy
wypracowań zamiast tradycyjnych dwóch. Liczmy na
to, że wszyscy osiągną próg 30 procent…
A co na to maturzyści? Z niebywałym spokojem
podają:
Uczennica 1: - Wybrałam temat z ,,Lalką”. Zestawiłam ambicje Wokulskiego z ambicjami Makbeta. Wspomniałam o toposie theatrum mundi w obu utworach.
Temat był ciekawy, a czytanie ze zrozumieniem bez
żadnych niespodzianek. Powinno być dobrze.

Uczennica 2: - Matura poszła bardzo dobrze. Na
rozprawce wybrałam temat odnoszący się do motywu
miasta i odwołałam się do podanego w arkuszu fragmentu „Ziemi obiecanej”, ,,Lalki” oraz ,,Dżumy”. Test nie był
za trudny. Zadania nawiązywały do ,,Zemsty”, z czego
również jestem zadowolona, bo dobrze przygotowałam
z tej lektury.
Uczeń 3: - Wybrałem temat z toposem miasta,
bo obawiałem się, że jakakolwiek pomyłka dotycząca
obowiązkowej ,,Lalki” może mnie sporo kosztować,
więc wolałem nie ryzykować. Czytanie ze zrozumieniem,
zwłaszcza drugiego tekstu, było przyjemne. Jestem
zadowolony.
Uczennica 4: - Nie było źle. Prawdę mówiąc, matura
próbna była o wiele trudniejsza. Teraz ze wszystkim sobie
poradziłam, nawet mimo tego, że czasu było ,,na styk”.
Teraz wszystko zależy od egzaminatorów.
Dorota Maćkula
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Słów kilka o gastronomii na wsiach strzeleckich z przełomu XIX i XX wieku. Cz. 2

W

Kasyno w Szymiszowie, bilard w Barucie,
czyli: wszystko dla klienta, który chciał coś zjeść

małych miasteczkach dla bardziej wymagającej klienteli – urzędników, elity – istniały restauracje, z dobrze zorganizowanymi kuchniami. Tego rodzaju lokale oprócz izby wyszynkowej
wyposażano w kilka gabinetów, które umożliwiały względną anonimowość podczas spotkań, jak również dużą salę taneczną oraz szatnię, w której należało zdjąć wierzchnie okrycia. Lokale posiadały sale
przeznaczone dla większej ilości gości. Właściciele dbali o czystość i estetykę lokalu, sale wyposażano
w meble – pluszowe kanapy, stoły i krzesła. Elegancję wnętrza podkreślały tkaniny: ozdobne lambrekiny przy drzwiach, stoły nakryte obrusami, kwiaty we ﬂakonach ustawione na stolikach, zawieszone
na ścianach obrazy. Były to głównie oleodruki o różnej tematyce, często odnoszącej się do tematyki
świeckiej – pejzaże, martwe natury. Według dzisiejszej estetyki odnoszące się do maniery kiczu. W
wielu lokalach zawieszano również portrety wysokich funkcjonariuszy państwowych czy godło państwowe. Wystój wnętrz podyktowany był aktualnie obowiązującą modą. Przypomnijmy, że w latach
30. XX wieku XX w. panował styl modernistyczny - art deco. Do wnętrz wstawiano meble o wysokiej
jakości – stoły, szafy, szynkwasy fornirowane, a więc według współczesnego pojęcia niemalże wieczne,
o wysoce ergonomicznych formach, umożliwiających spędzanie w wygodzie długich godzin. Często na
ścianach restauracji zawieszano wielkie reklamy browarów, alkoholi. Dobrze sprzedawały się produkty
lokalnych browarów. Najbardziej popularną marką były piwa pochodzące z browaru Lagerbrauerei
Ed Ditrich K.G. , którego początki sięgały 1836 roku. W lokalach kosztowano również piwa z innych
opolskich wytwórni oraz gorzelni. W wina zaopatrywano się w dwóch największych śląskich rozlewniach: Gebrüder Prüfer z Opola i Felixa Przyszowskiego z Raciborza. Oprócz trunków w wielu takich
miejscach oferowano tytoń w postaci gotowego produktu – papierosów lub cygar. Popularną marką
były papierosy Salem, Juno, Jose� wytwarzane przez drezdeńskie fabryki tytoniowe. Z wrocławskiej
firmy Przedeckiego pochodziły cygara i papierosy Sultan, z fabryki Halpaus marki Avide, Zarotta, Okassa
a z raciborskiego Domsa chętnie palono papierosy Eifos.
Restauracje oferowały konsumentom dania obiadowe i kolacyjne, najczęściej w postaci gotowanych
potraw. Dlatego niezwykle ważną rolę odgrywała kuchnia i mistrz kuchenny, który niejednokrotnie
słynął z serwowanych w restauracji potraw.
W lokalach o wysokiej renomie niezwykle ważny element stanowiła obsługa klienta. Konsumentów obsługiwali kelnerzy, do których należało przywitanie gości, wybór stolika, przedstawienie
menu, polecanie serwowanych potraw i napojów oraz ewentualna pomoc w wyborze poszczególnych specjalności zakładu, a następnie przyjęcie zamówienia i jego odpowiednie zrealizowanie.
Kelner musiał dbać o przyniesienie zamówionych potraw i dodatków oraz odpowiednie podanie ich
do stołu. Powinien także mieć ciągłe baczenie na klientów i reagować na każde ich wezwanie. Po
zakończonym posiłku kelner przedstawiał rachunek i przyjmował zapłatę. Ważnym elementem obsługi stanowiło odpowiednie pożegnanie klientów, w celu zachęcenia ich do ponownego przybycia.
Do zadań kelnera należało również przygotowanie lokalu do przyjęcia gości, nakrywanie do stołu,
dbanie o czystość naczyń, ale również kontrola jakości podawanych potraw oraz niezwłoczne usuwanie
użytych naczyń ze stołów. Kelnera, podobnie jak i innych pracowników gastronomii obowiązywał kodeks zachowania i etyka zawodowa. W tym miejscu należy wspomnieć, że status oraz wynagrodzenie
kelnerów były uzależnione od rangi lokalu w jakim pracowali. Inaczej wyglądało praca kelnera w słynnej
restauracji, w hotelu a jeszcze inaczej w niewielkich zakładach gastronomicznych, kiedy to głównym
kelnerem był właściciel firmy lub członek jego rodziny.
Wysokiej klasy restauracje zachęcały klientów do korzystania z ich usług na różne sposoby. Były
miejscami spotkań towarzyskich, czy też wymiany poglądów i informacji poprzez udostępnianie klientom
aktualnych gazet i tygodników. Dodatkowymi atrakcjami lokalów były gry, na ich wyposażeniu znajdowały się stoły bilardowe usytuowane w mniejszych lokalach w sali konsumpcyjnej, a w przypadku
dużych budynków w osobnym pomieszczeniu. Bilard znano na Śląsku już od połowy XIX wieku i należał
on do bardzo popularnych rozrywek. Informacje o tej grze zamieszczano w ulotkach, czy ogłoszeniach
prasowych reklamujących restauracje. Traktowano ją jako dodatkową atrakcję, mającą przyciągać
klientów (fot. 1. Barut).
W lepszych restauracjach można było poświęcić wolny czas na grę w kręgle. Rozrywka tego rodzaju
wymagała specjalnie zbudowanego toru, który był kosztowną inwestycją. Mimo iż gra w kręgle na Śląsku
była znana już w XVIII wieku, ze względów technicznych upowszechniła się dopiero na początku XX
wieku. Takim wspaniałym torem do kręgli mogła poszczycić się restauracja z Ujazdu (fot. 2).
We wszystkich lokalach gastronomicznych do najbardziej popularnych rozrywek należały gra w
kości czy karty. Gier tych nie reklamowano publicznie, ponieważ uznawane je za hazard, który prawnie
był zakazany.
W lokalach organizowano spotkania lokalnych bractw strzeleckich podczas których miały miejsce
zawody strzeleckie. Strzelano bądź to na dużych salach tanecznych lub na zewnątrz lokalu, na wolnym

Barut, lata 30. XX wieku.

Przyzakładowa restauracja Zawadzkie, lata 20. XX wieku.

powietrzu. W zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu znajdują się tarcze strzeleckie z przedstawieniami zwierząt łownych.
Inną formą rozrywki przyciągającą liczną rzeszę klientów stanowiła muzyka w wykonaniu miejscowych albo gościnnych zespołów. Imprezy taneczne organizowano przeważnie w soboty lub niedziele.
Wieczorki taneczne stanowiły ważny element życia towarzyskiego zarówno na wsiach jak i w miastach. W
wyniku takich zdarzeń często dochodziło do zawiązywania związków, które przeradzały się w małżeństwa.
W niewielkich salach koncertowych organizowano koncerty chórów i zespołów śpiewaczych, jak
również zebrania wiejskie, a nawet imprezy rodzinne – np. śluby.
Istniały również restauracje, które funkcjonowały przy hotelach, zlokalizowane na głównej ulicy w
mieście lub przy dworcach kolejowych. Duże hotele były prowadzone dla bardzo zamożnej i wymagającej
klienteli. Dlatego też miejsca te słynęły z wyrafinowanej kuchni i doborowej obsługi.
Zupełnie inną kategorią lokali stanowiły szynki ulokowane przy fabrykach, czy zakładach przemysłowych, których w strzeleckim nie brakowało. Lokale owe najczęściej prowadziły osoby zatrudnione
przez właścicieli zakładów, w których robotnicy pracowali. Tego typu lokale oferowały gorzałkę i piwo
oraz zimne zakąski. Często napoje sprzedawano tam na borg (na kreskę) – czyli na kredyt. Robotnicy
regulowali należności po otrzymaniu pensji. Zapłata była zatem gwarantowana, a właściciele fabryki
mieli dodatkowe źródło dochodu. Takie przykłady znajdujemy w wielu miejscowościach przemysłowych
takich jak Fosowskie, Zawadzkie, Kolonowskie. (fot. 3)
Powstanie linii kolejowej łączącej Opole i Wrocław, jej przedłużenie do Kędzierzyna-Koźle a także
uruchomienie linii Opole – Strzelce Opolskie – Bytom (1880 rok) spowodowało, że przy dworcach kolejowych, zwłaszcza na stacjach węzłowych lokowano restauracje lub bufety dworcowe. Tego rodzaju
lokale miały swoją gradację uzależnioną od grupy obsługiwanych podróżnych. I tak dla pasażerów klasy
I i II przeznaczone były eleganckie restauracje. Przykłady można zobaczyć na fotografiach, ukazujących
schludne wnętrza, stoliki nakryte obrusami, krzesła lub fotele obite skórą. W niektórych lokalach stoliki
oddzielano przepierzeniami. Klienci mogli liczyć na pewną intymność. Często na stolikach ustawiano
menu potraw, również dań na gorąco, co wymagało przygotowania ich przez kucharza w przyległej
kuchni. W niektórych miejscach odbywały się nawet niewielkie koncerty, głównie w tych mniejszych,
w których był instrument w postaci np. pianina. Natomiast w bufetach dworcowych przeznaczonych
dla pośledniejszej klienteli oferowano głównie zimne przekąski, rzadziej dania na gorąco. W lokalach
tego typu sprzedawano piwo produkowane przez popularne wówczas browary np. Schultcheiss Patzehofer. Świadczą o tym reklamy alkoholu zawieszone na ścianach w lokalach. (fot. 4 bufety i restauracje
dworcowe).
W XIX wieku w nowoczesnym społeczeństwie industrialnym upowszechnił się zwyczaj picia kawy
naturalnej. Od czasów Rewolucji Francuskiej we Francji zatarła się linia podziału na kawiarnie i cukiernie. (fot. 6. Kawiarnie)
Na Śląsku w II połowie XIX wieku w wielu miasteczkach powstawały pierwsze tego rodzaju lokale.
Ich oferta skierowana była do urzędników, którzy często jadali tam śniadania. Cukiernie odwiedzały
zamożne kobiety z dziećmi. Asortyment sprzedawanych tam towarów to głównie ciasta, ciasteczka,
lody, kawa, kakao, herbata, wino i likiery. Niewielkich rozmiarów kawiarnie, jak wynika z fotografii,
miały znakomite wyposażenie, np. ekspresy do kawy, czy szklane witryny, w których ustawiano łakocie
oraz małe okrągłe stoliczki, gdzie serwowano kawę lub herbatę.
Inną kategorią lokali gastronomicznych, działającymi sezonowo, były restauracje plenerowe, tzw.
ogródki letnie umiejscawiane w parkach miejskich, przy promenadach. Często w pobliżu średniowiecznych fos powstawały promenady, przy których można było wynająć łodzie do pływania w stawie miejskim. Ów sposób rekreacji popularyzowano w latach 30. XX wieku. Rozkładane stoły i krzesła ustawiano
w plenerze, często pod parasolami. Stoły nakrywano obrusami. Panowała zasada samoobsługi lub do
gości przychodził kelner. Lokale tego typu cieszyły się dużą popularnością, zwłaszcza podczas festynów
i imprez masowych. (fot.75. Ogródki –Strzelce Opolskie).
Ilość lokali gastronomicznych zlokalizowanych w okresie międzywojennym w Strzelcach Opolskich
i okolicznych wsiach była o wiele większa od tych istniejących współcześnie. Świadczy to o wysokim
zapotrzebowaniu społecznym na funkcjonowanie tego rodzaju instytucji, odgrywających w życiu ludności ważne funkcje socjalizujące. Niestety zniszczenie i dewastacja części obiektów podczas działań
wojennych, nacjonalizacja prywatnej własności przeprowadzona przez władze PRL, doprowadziła
stopniowo do upadku tak niegdyś rozwiniętej branży gastronomiczno-rozrywkowej. Część z dawnych
lokali prowadziło nadal działalność lecz pod szyldem państwowym. Ostateczny cios został zadany tej
branży po 1990 roku., kiedy to zostały zlikwidowane duże zakłady przemysłowe oraz upadły lokale
gastronomiczne zlokalizowane na stacjach kolejowych. Tylko niektóre z dawnych restauracji, kawiarni
i cukierni zachowały swój charakter po dzień dzisiejszy.
Izabela Jasińska

Ujazd, kręgielnia, lata 30. XX wieku.

Dworce w Zawadzkiem i Fosowskiem lata 30. XX wieku i widok obecny.
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OBWIESZCZENIE

STAROSTY

STRZELECKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363), art. 49 ustawy z 14 czerwca
1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),
podaję do publicznej wiadomości
że dnia 21 kwietnia 2021r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Zarządu Powiatu Strzeleckiego, decyzję
administracyjną Nr 2/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Rozmierka - Grodzisko - Kadłub km
0+000,00 do 6+447,84 w 3 etapach (Etap 1 km 0+000,00 do 2+721,00, Etap 2 km 2+721,00 do 3+750,00,
Etap 3 km 3+750,00 do 6+447,84), na działkach nr:
- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiącymi pas drogowy:
Lp. Nr działki przed
podziałem
1. 936/1
2. 16
3. 17
4. 19
5. 20
6. 21
7. 22
8. 23
9. 24
10. 25
11. 26
12. 27
13. 28
14. 29
15. 957
16. 911
17. 689/2
18. 771/1
19. 740/1
20. 740/2
21. 723
22. 773
23. 774
24. 281
25. 279
26. 795/1
27. 832
28. 833
29. 836
30. 984
31. 966
32. 1349
33. 14
34. 549/3
35. 732/1
36. 733/6
37. 173/1
38. 912
39. 948
40. 1100
41. 538
42. 540/3
43. 540/4
44. 540/5
45. 1096
46. 786
47. 1359
48. 870/6
49. 821

Arkusz
mapy
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
5
5
5
5
5
5
5
3
3
6
6
6
6
5
5
5
1
5
5
5
3
8
8
7
5
5
5
5
5
6
11
5
5

Obręb
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Kadłub
Kadłub
Kadłub
Rozmierka
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Rozmierka
Rozmierka
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Kadłub
Kadłub
Kadłub

Nr działki po podziale,
działki w liniach rozgraniczających
936/3
16/1
17/1
19/1
20/1
21/1
22/1
23/1
24/1
25/1
26/1
27/1
28/1
29/1
957/1
911/1
689/3
771/3
740/3
740/5
723/1
773/1
774/1
281/1, 281/2
279/1
795/5
832/1
833/1
836/1
984/1
966/1
1349/1
-

Nr działki po podziale, działki
poza liniami rozgraniczającymi
936/4
16/2
17/2
19/2
20/2
21/2
22/2
23/2
24/2
25/2
26/2
27/2
28/2
29/2
957/2
911/2
689/4
771/4
740/4
740/6
723/2
773/2
774/2
281/3
279/2
795/6
832/2
833/2
836/2
984/2
966/2
1349/2
-

Strzelce Opolskie, dnia 04.05.2021 r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 4 maja 2021 r. na rzecz Spółki Elektrownia PV 78 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Puławskiej 2, decyzji nr 182/2021 o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do
1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rożniątowie, na działce nr 470 obręb ewid. Rożniątów.
Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się telefonicznie pod
numerem telefonu 77 4401763 (w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).
							
		

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiącymi teren niezbędny
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nr działki przed podziałem
935
539/1
693/1
736/2
173/2
781
166/3
1398

Arkusz mapy
8
5
5
5
3
6
3
11

Obręb
Rozmierka
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Kadłub

Nr działki po podziale
-

- nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Powiatu Strzeleckiego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Arkusz mapy
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
6
6
6
6
5
5
5
1
5
5
5
3

Obręb
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Rozmierka
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Kadłub
Kadłub
Kadłub
Rozmierka
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko
Grodzisko

Nr działki
936/3
16/1
17/1
19/1
20/1
21/1
22/1
23/1
24/1
25/1
26/1
27/1
28/1
29/1
957/1
911/1
689/3
771/3
740/3
740/5
723/1
773/1
774/1
281/1
281/2
279/1
795/5
832/1
833/1
836/1
984/1
966/1
1349/1
14
549/3
732/1
733/6
173/1

Powierzchnia (ha)
0,0214
0.0034
0,0204
0,0170
0,0074
0,0106
0,0076
0,0043
0,0044
0,0056
0,0208
0,0188
0,0196
0,0192
0,0023
0,0574
0,0007
0,0005
0,0010
0,0026
0,0011
0,0113
0,0098
0,0003
0,0301
0,0231
0,0028
0,0021
0,0052
0,0112
0,0031
0,0033
0,0013
0,9816
0,0006
0,0011
0,0048
0,0070

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą
zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2,
(w godzinach pn.9.00-14.00. wt. - pt. 9.00-12.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 26 kwietnia 2021 r. do 24 maja 2021 r.

			

z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego!

Informuję, iż pomimo podjętej przez Radę Powiatu Strzeleckiego Uchwały Nr XXV/250/20
z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku, która określa harmonogram dyżurowania
aptek, obecnie 8 na 9 aptek wskazanych w w/w harmonogramie nie realizuje dyżurów
zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Strzeleckiego.
Dyżury zgodnie z harmonogramem pełni Apteka GEMINI
przy ul. Opolskiej 6 w Strzelcach Opolskich.
Pozostałe apteki zadeklarowały pełnienie dyżurów w dniach ustawowo wolnych od
pracy i święta przypadających im w harmonogramie w godzinach od 9.00 -20.00
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować za pośrednictwem środków przekazu.
Starosta Strzelecki - Józef Swaczyna

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

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
informuje,
iż w 2021 roku Powiat Strzelecki przystąpił
do realizacji pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd”
finansowanego ze środków PFRON.
Jednostką odpowiedzialną
za realizację programu jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich.

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

Cel główny programu
– wyeliminowanie lub zmniejszenie
barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów
pomocy - osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

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 Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowa Stacja
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

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

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy
dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może
skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny
formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia
dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej
w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)
już od dnia 1 marca 2021 r.
Przypominamy i zachęcamy
- możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

„Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych.
Ani dzieci bez rodziny.
Ani dzieci ulicy...
Należy czuwać, aby dobro dziecka było
zawsze stawiane na pierwszym miejscu (…) „
(Jan Paweł II)

Rodzina zastępcza to forma opieki nad małoletnim
dzieckiem, które częściowo lub całkowicie zostało
pozbawione opieki rodzicielskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
poszukuje osób do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej.
Rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnioną, niezawodową, zawodową i prowadzenie rodzinnego domu dziecka) może tworzyć
małżeństwo lub osoba samotna jeśli:
• ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
• korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych;
• w stosunku do naturalnych dzieci nie jest ani w przeszłości nie
była pozbawiona władzy rodzicielskiej (władza ta nie była również ograniczona lub zawieszona);
• wywiązuje się z obowiązku utrzymania osób z najbliższej rodziny
(alimentacja), jeśli stanowi tak prawo lub orzeczenie sądu;
• posiada zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
umożliwiającym odpowiednią opiekę nad dzieckiem;
• posiada pozytywną opinię o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
• ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania;

Szczegółowych informacji udziela
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie,
tel. (77) 461-33-81, pokój nr 3 i 4
e-mail: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl,
www.pcpr.strzelceop.pl

W przypadku Modułu II:
dnia 31 marca 2021 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
dnia 10 października 2021 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

•
•
•

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany,
włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także:
na Portalu Profilu Zaufanego,
na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

ZOSTAŃ
RODZINĄ
ZASTĘPCZĄ

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada
dnia 31 sierpnia 2021 r.

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu
Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie
w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku o
dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym
krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu
elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

UWAGA WNIOSKODAWCY PROGRAMU
AKTYWNY SAMORZĄD !

7

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

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

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

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

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Podsumowanie osiągnięć
w strzeleckim liceum

Z

ogromną przyjemnością
możemy poinformować,
że szacowne grono Jubilatów - mieszkańców naszego
powiatu, którzy w ostatnim
czasie świętowali okrągłą
rocznicę urodzin – znów się
powiększyło. I to jak!
Pani Anna Niemiec, od 13
latmieszkanka naszego Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, 11 maja skończyła 102 lata! W dniu TAKICH
urodzin nie mogło zabraknąć
oficjalnych gości, oczywiście
w maseczkach, czyli starosty
Józefa Swaczyny i wicestarosty Waldemara Gaidy. To oni
w imieniu całej nasze społeczności przekazali Jubilatce
list gratulacyjny i najlepsze
życzenia wraz z urodzinowym
upominkiem.

Pani Anna Niemiec 11 maja skończyła 102 lata!

Pan Jerzy Swaczyna, mieszkający w Leśnicy, również 11
maja obchodził swój jubileusz
– tego dnia skończył 95 lat!
Pani Małgorzata Bieniek,
mieszkająca w Suchodańcu,
jest najmłodsza w tym gronie:
28 kwietnia świętowała 90
rocznicę urodzin. Z tej okazji
do Jubilatki z gratulacjami i
życzeniami pospieszyli: Jan
Zubek członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego oraz Brygida
Pytel wójt Gminy Izbicko.

Pani Małgorzata Bieniek 28 kwietnia
świętowała 90 rocznicę urodzin.

Do wszystkich ciepłych słów i oficjalnych życzeń dołączamy i swoje:
długich jeszcze, wspaniałych lat w jak najlepszym zdrowiu,
samych słonecznych dni, bez trosk, za to pełnych uśmiechu.

Dobiega końca rok szkolny 2020/21. W Liceum
Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego przy
ul. Krakowskiej 38 w Strzelcach Opolskich wielu
uczniów kończy obecny okres swoimi ciężko wypracowanymi sukcesami, a ich nauczyciele mają dużo
powodów do dumy. Są to sukcesy wyjątkowe, bo
sam rok był bardzo wyjątkowy.
Martha Gabrisz, Emilia Głodek i Martina Torka
znalazły się wśród sześćdziesięciu najlepszych z
całej Polski i uzyskały tytuły finalistek 44. Olimpiady
Języka Niemieckiego. Licealistki poza umiejętnościami językowymi wykazały się znajomością literatury i realiów trzech krajów niemieckojęzycznych.
Zeszłoroczny sukces na Olimpiadzie Filozoficznej
powtórzył też Jakub Kaczorowski, który został
finalistą tegorocznej edycji, ująwszy komisję zawodów swoją zdolnością rozumowania i myślenia
filozoficznego. Jakub jest ponadto finalistą zeszłorocznej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
na której musiał wykazać się wiedzą językową i
historycznoliteracką.
W zakresie przedmiotów przyrodniczych i
ścisłych należy wspomnieć o sukcesie Pauliny
Kleemann w zmaganiach z 25. Olimpiadą Wiedzy
o Żywieniu i Żywności, której finał odbył się w
Szczecinie. Do grona wyróżnionych dołączył też
Dominik Biernacki, który zajął trzecie miejsce na
53. Małej Olimpiadzie Matematycznej. Ponadto
Dominik na tych samych zawodach przyczynił się
też do sukcesu grupy uczniów w rozgrywkach drużynowych. Z kolei tegoroczny maturzysta Krzysztof
Rył uzyskał tytuł finalisty 54. Międzyszkolnego
Turnieju Fizycznego, którego wyniki poznaliśmy tuż
przed otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.
Sporo wyróżnień dotyczyło szeroko rozumianej wiedzy religijnej. Julia Bednarek i Magdalena
Grochla zostały finalistkami 31. Olimpiady Teo-

Plakat naszej uczennicy doceniony

W

eronika Kocur z trzeciej klasy ucząca się w
zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej
zajęła 2. miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Szczepienie przeciw COVID-19 – tylko
mój wybór?” pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, którego organizatorem był
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu.
Tematem konkursu było zilustrowanie w formie

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

Porcelanowe motyle

Wraz z wiosną i Tygodniem
Bibliotek w Powiatowej Bibliotece
Publicznej pojawiła się barwna
kolekcja porcelanowych motyli.
Ekspozycja to efekt wcześniejszej już współpracy Powiatowego
Centrum Kultury z Panią Marią
Szymańską, mieszkanką Strzelec
Opolskich, właścicielką kolekcji.
W marcu b.r. na wystawie w Regionalnej Izbie Tradycji naszego
Centrum podziwiać można było
kolekcję ponad stuletnich filiżanek z najdelikatniejszej porcelany,
znanych europejskich marek, jak
Rosenthal czy przedwojennego
Tillowitz, czyli obecnych Tułowic.

logii Katolickiej, która w tym roku odbyła się pod
hasłem Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na
człowieka. W kategorii zagadnień katechetycznych
wyróżnił się też Paweł Lebok, który wykazał się
wiedzą na temat misjonarek i misjonarzy polskich
w RPA, uzyskując tytuł laureata 19. Olimpiady
Znajomości Afryki.
Poza olimpiadami wiedzy i umiejętności liczą się
też przeglądy artystyczne. Na etapie powiatowym
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezji śpiewanej wyróżniona została Anna Sitnik, zaś w kategorii recytacji sukces odniosły Emilia
Klonz, Anna Mazurek i Wiktoria Sobota. Wszystkie
uczennice będą reprezentowały szkołę na etapie
wojewódzkim. Do szerokiego grona wspomnianych
tutaj uczniów dołączają jeszcze uczestnicy innych
zawodów sportowych czy imprez artystycznych, a
także licealiści, którzy na poszczególnych etapach
konkursów ciężko pracowali na swoje osiągnięcia.
Mijający rok szkolny był wyjątkowy ze względu
na przedłużające się obostrzenia sanitarne. Część
wspomnianych zawodów odbyła się zdalnie, w części zrezygnowano ze sprawdzania wiedzy teoretycznej, jednak za każdym razem wymagania stawiane
przed uczniami wykraczały daleko poza podstawę
programową i wiązały się z wieloma wyrzeczeniami
ze strony uczniów i nauczycieli. Na uwagę zasługuje również fakt, że poza przygotowywaniem się
do wspomnianych konkurencji należało jeszcze
poświęcić dużo czasu na bieżącą naukę, która w
tym roku szczególnie wiązała się z opanowaniem
umiejętności organizacji i samokształcenia. Wnioski nasuwają się same. Skoro strzeleccy licealiści
tak dobrze radzą sobie w czasie obostrzeń, to na
pewno będzie to procentowało w przyszłości, gdy
sytuacja się poprawi.
Marcin Kos

Już wtedy zrodził się pomysł, by w kolejnej odsłonie pokazać inną kolekcję
tej samej właścicielki. Na ekspozycji, którą oglądać można w bibliotece
do końca czerwca, znajduje się 40 eksponatów. Jak mówi autorka, nie
jest łatwo zdobyć takie okazy, ponieważ w Polsce są mało dostępne, a do
tego dosyć kosztowne. Pani Maria wyszukuje je na pchlich targach, ale
także drogą internetowych aukcji. Eksponaty zawierają takie sygnatury,
jak Ens, Rosenthal, Albert Stahl, Volkstedt Rudolstadt, Hutschenreuther,
Gerold Porzellan czy Goebel Porzellan.
Przy okazji tego wydarzenia chcemy zachęcić wszystkich mieszkańców naszego powiatu – zgłaszajcie się do nas ze swoimi pasjami
i kolekcjami. Chcemy pokazać je szerszej publiczności i dać możliwość profesjonalnej ekspozycji. Poszukujemy lokalnych pasjonatów
i zbieraczy wszelakich skarbów.
Swoje pomysły można zgłaszać do nas telefonicznie pod numerem
77 412 30 13 lub mailowo na adres sekretariat@centrum-kultury.eu.
Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

plakatu celów szczepienia przeciw Covid-19, z
uwzględnieniem działań profilaktycznych. Weronika wykonała plakat techniką komputerową.
Jury oceniając prace kierowało się następującymi
kryteriami: wartość merytoryczna i artystyczna
pracy, spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, oryginalność podejścia do tematu i
wartość techniczna pracy.
Grzegorz Łukasik

