
Bez kolejek. Prosto z drogi.
Powiat się (za)szczepi

Informacje z ostatnich dni czerwca są bardzo niepokojące: wariant delta 
koronawirusa wykrywany jest już u prawie wszystkich nowo zainfekowa-

nych osób w Wielkiej Brytanii; podobnie jest w Moskwie. W stolicy Portugalii 
– Lizbonie – odpowiada za mniej więcej połowę infekcji, a w USA – za jedną 
piątą. W Australii, którą stawiano za wzór walki z koronawirusem, gdzie były 
bardzo niskie wskaźniki zachorowań, hospitalizacji i zgonów, wprowadza się 
kolejne lokalne lockdowny, jak stało się to np. w Sydney.

W sierpniu, jak ostrzegała 30 czerwca Andrea Ammon, szefowa Europej-
skiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) wariant delta może 
odpowiadać za 90 proc. nowych infekcji w Unii Europejskiej!

I to ten wariant jest najbardziej niebezpieczny dla osób starszych i scho-
rowanych – twierdzi prof. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

Zapewne do myśli, że będziemy żyć z pandemią koronawirusa Sars-CoV-2 
i jego różnymi wariantami (już pojawił się piąty - lambda) jeszcze długo, 
trzeba się powoli przyzwyczajać, ale też robić wszystko, by chronić się przed 
zakażeniem. 

Co nam więc zostaje? Dystans, dezynfekcja, maseczki. SZCZEPIENIE!
Szczepmy się, póki możemy to jeszcze zrobić niedaleko od miejsca zamiesz-

kania. Mała liczba zainteresowanych szczepionką powoduje, że coraz częściej 
zamykane są powszechne punkty szczepień, uruchamiane tak niedawno w 
wielu miejscowościach w kraju. 

Punkt Szczepień Powszechnych
zorganizowany przez Powiat Strzelecki

w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich przy ulicy Dworcowej 23

zaprasza wszystkich chętnych po 12 roku życia 
z terenu całej Polski 

na szczepienie przeciwko COVID-19 (szczepionka Pfizer)
w poniedziałek, środę i piątek od 8:00 do 15:00

wtorek i czwartek od 8:00 do 17:00

Skierowanie i rejestracja nie są wymagane!
KONTAKT z Punktem Szczepień Powszechnych 

Tel. 530 808 464

dok. na str. 3

Już po raz 21 Opolska Izba Gospodarcza przyznała swo-
je wyróżnienia. Gala odbyła się w siedzibie Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu 25 czerwca br., a nagrody w 
kilku kategoriach to podziękowania dla nieprzeciętnych 
osobowości, wyróżniających się firm, organizacji i insty-
tucji, które aktywnie i skutecznie włączają się w proces 
tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz 
dostosowania do standardów europejskich.

Laury dla najlepszych! 

Srebrny Laur w kategorii „Załoga - wspólny sukces” – dla Domu Pomocy Spo-
łecznej w Strzelcach Opolskich z filami w Szymiszowie i Leśnicy. 

Więcej – na str. 4

Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Nauka i innowacyjność” 
– dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
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Zanim jednak przystąpiono do omawiania tej problematyki, na wniosek 
starosty Józefa Swaczyny, do zaproponowanego porządku obrad wprowadzono 
dwie autopoprawki, związane z projektami uchwał fi nansowych: w sprawie wie-
loletniej prognozy fi nansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024 oraz w 
sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Starosta J. Swaczyna przedstawił radnym informację o pracy Zarządu Po-
wiatu w okresie międzysesyjnym. 

Radna Gizela Szędzielorz  zwróciła się z pytaniem do starosty o spotkanie 
z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim na Górze św. Anny.  – Setna rocz-
nica III Powstania Śląskiego w tym roku jest okazją do wielu ofi cjalnych wizyt 
na Górze św. Anny, zostałem tam zaproszony wraz z burmistrzem Leśnicy jako 
gospodarze tego terenu, ale co cieszy - Marszałek Senatu RP przypomniał, że 
łzy matek po stronie niemieckiej i polskiej są takie same.

Kolejny i najważniejszy punkt obrad – debata drogowa.
Ten niezwykle obszerny materiał przygotowany przez Wydział Dróg w 

strzeleckim starostwie obejmował nie tylko podsumowanie inwestycji drogo-
wych w poprzednim roku, ale i nakłady na te zadania w ostatnich latach oraz 
najważniejsze zadania drogowe w bieżącym roku.

Przyjrzymy się więc temu, ile Powiat Strzelecki przeznacza i przeznaczył w 
poprzednich latach „na drogi”, najogólniej mówiąc.

 Sesja Rady Powiatu
Stan dróg, chodników, ich remonty i modernizacje to temat żywo interesujący wszystkich mieszkańców. Raz w roku 

temu zagadnieniu – czyli debacie drogowej - poświęcone są obrady radnych na pełnym forum. Nie inaczej było na 
sesji zwołanej na 30 czerwca br. 

Jak widać, dziś daleko nam do 
roku 2018, najlepszego dla dróg w 
naszym powiecie. Przypomnieć w 
tym miejscu warto, że powiaty po re-
formie samorządowej dostały drogi w 
opłakanym stanie technicznym, i były 
to, jak często się mówi, drogi, których 
nikt nie chciał, wymagające ogrom-
nych nakładów fi nansowych. Powiaty 
drogi otrzymały, ale bez możliwości 
negocjowania warunków ich przejmo-
wania. Nie dostały również wtedy - i 
nie dostają dzisiaj! – odpowiednich 
środków z budżetu państwa na to, by 
skutecznie pełnić funkcję zarządcy 
tych dróg i dbać o taki ich stan, by 
zapewnić bezpieczeństwo wszystkim 
użytkownikom ruchu. Pisaliśmy o 
tym już kiedyś na naszych łamach, 
warto jednak przypominać ten fakt, 
bo słowa „drogi powiatowe” kojarzą 
się jednoznacznie: skoro powiat ma 
drogi, to powinien zrobić wszystko, 
by były równe jak stół, odwodnione, 
wyposażone w odpowiednią infra-
strukturę, dobrze oznakowane, z 
chodnikami. Tak być powinno, ale… 
skąd wziąć na to pieniądze? Już w 
2013 roku podczas Polskiego Kon-
gresu Drogowego zauważano: „Drogi 
samorządowe, w tym powiatowe i 
gminne wymagają wsparcia państwa”. 
Dodajmy jeszcze, że odbywał się on 
pod hasłem: „Drogi powiatowe i 
gminne najsłabszym ogniwem sieci 
drogowej w Polsce”. Minęło od tam-
tego czasu 8 lat i… dokładnie to samo 
można dziś powiedzieć. 

Wróćmy jednak do debaty dro-
gowej na ostatniej sesji. Materiał 
zaprezentował naczelnik Wydziału 
Dróg Andrzej Ful, informując o naj-
ważniejszych inwestycjach w roku 
2020 – przypomnijmy: zaczęła się 
wówczas pandemia koronawirusa, 
i o zadaniach zrealizowanych już w 
tym roku i tych, które jeszcze nas 
czekają. O wielu z nich pisaliśmy już 
w naszym dwutygodniku. Największą 
ubiegłoroczną inwestycją, ale przypi-
saną jeszcze do roku 2019, bo wtedy 
została podpisana umowa na dofi nan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych, choć faktycznie zakończyła się 
w czerwcu 2020, była przebudowa 
mostu w Grodzisku na ul. Głównej. 
Koszt robót wyniósł 931.805,31 zł, 
a dofi nansowanie z FDS wyniosło 60 
proc. W roku 2020 Powiat Strzelecki 
nie prowadził żadnej inwestycji dro-
gowej dofi nansowanej ze źródeł ze-
wnętrznych. To, że jednak na drogach 
działo się niemało, to zasługa dobrej 
współpracy samorządu powiatowego 
z samorządami gminnymi, które dzielą 
się kosztami po połowie. 

Jednym z przykładów takiej dobrej 
współpracy może być zadanie pn. „Bu-
dowa i przebudowa chodników oraz 
przebudowa skrzyżowania w ciągach 
dróg powiatowych na terenie Gminy 
Jemielnica”, na które składają się 
właściwie trzy inwestycje. Pierwsza 
to „Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej 1803 O Piotrówka Żędo-
wice w m. Piotrówka ul. Kościuszki”. 
Jego koszt to 118.425,66 zł.

Drugie to „Przebudowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej 1840 O 
Jemielnica Gąsiorowice w m. Gą-
siorowice ul. Wolności”, o wartości 
78.395,86 zł.

Trzecie natomiast to „Przebudowa 
skrzyżowania drogi powiatowej 1802 
O Jemielnica granica województwa 
––(Kotulin) z drogą gminną 105509 O 
w m. Centawa”. Wartość tej inwestycji 
wynosi 118.425,66 zł.

To tylko jeden przykład, ale po-
dobne można znaleźć niemal w każdej 
gminie.

Największą inwestycją drogową, 
jaką zamierza zrealizować Powiat 
Strzelecki, jest „Rozbudowa drogi 
powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie 
Krasiejów na odcinku Rozmierka -Gro-
dzisko – Kadłub”. Kosztować będzie 
ponad 11,8 mln zł, a więc zadanie 
podzielone zostało na trzy etapy. 

Po zaprezentowaniu przez naczel-
nika Wydziału Dróg A. Fula materiału, 
Przewodniczący Rady Stefan Szłapa 
zwrócił się do niego z pytaniem o 
szukanie źródeł dofi nansowania na 
koncepcję budowy ścieżek rowero-
wych w gminie Izbicko i szukania ze-
wnętrznych źródeł na inne inwestycje 
drogowe.

Nacz. A. Ful: - Odpowiedzi na za-
pytania ofertowe zdecydowanie prze-
kraczały nasze możliwości fi nansowe. 
Uprościliśmy więc nieco koncepcję, 
ograniczając ją do dwóch ścieżek 
rowerowych. Co do możliwości pozy-
skania pieniędzy na inne inwestycje 
drogowe – na razie są zapowiedzi na-
borów wniosków, ale na razie to tylko 
zapowiedzi. Gdy pojawią się realne 
szanse - postaramy się je wykorzystać.

Radny Kazimierz Kubal z kolei 
stwierdził, że do przedstawionego 
materiału nie ma żadnych zastrzeżeń, 
natomiast ma do braku reakcji na 
jego dwukrotne interpelacje podczas 
poprzednich debat drogowych co do 
stanu drogi z Kielczy w kierunku Krup-
skiego Młyna. To tylko 150 metrów do 
drogi wojewódzkiej!

Nacz. A. Ful: - Przedstawimy rad-
nemu K. Kubalowi wszelkie wyjaśnie-
nia, dlaczego do tego doszło.

Z kolei radny Ryszard Nocoń za-
pytał o remont zniszczonego odcinka 
Grodzisko - Kadłub. W odpowiedzi 
usłyszał, że na ten rok zadanie nie 
zostało ujęte w budżecie powiatu, 
bezwzględnie zniszczony odcinek po-
winie zostać naprawiony, nasz wydział 
dopilnuje, by podjąć się tego przy 
dużej inwestycji Rozmierka – Kadłub 
– Grodzisko.

Radna Anna Chabraszewska
podniosła kwes� ę dokumentacji na 
budowę chodnika przy ul. Dworcowej 
w Kadłubie: czy kwota ujęta w budże-
cie zostanie zwiększona?

Nacz. A. Ful: - Dziesięć tysięcy 
złotych jest kwotą niewystarczająca 
na opracowanie dokumentacji, więc 
dokumentacja nie została jeszcze zle-
cona. Trzeba też doprecyzować zakres 
inwestycji, a więc i dokumentacji.

Radna A. Chabraszewska przy-
pomniała, że dokumentacja była już 
ujęta budżecie na początku tej ka-
dencji, potem kwota spadała, rosła, a 
teraz wynosi 10 tysięcy.  - Stąd moja 
prośba – do wszystkich radnych – by-
śmy przychylili się do tego, co sami 
zaakceptowaliśmy, i co przeszło na 
naszą kadencję z roku 2017 - mówiła. 
Zwłaszcza, że jest ul. Główna jest 
ulica ruchliwą, o dużym natężeniu 
ruchu pieszych. Może by zrezygno-
wać ze ścieżki rowerowej w Suchej, 

a doprowadzić do budowy chodnika 
w Kadłubie.

Przewodniczący S. Szłapa: - Do-
kumentacja z roku 2017 jest w dzisiej-
szych realiach nieaktualna, zgodnie 
z wymogami trzeba poszerzyć ją o 
odwodnienie.

Wicestarosta Waldemar Gaida: - 
Nie licytujmy się, która inwestycja jest 
ważniejsza, którą drogą czy ścieżką 
chodzi czy jeździ więcej dzieci. Zarząd 
Powiatu co roku, zwłaszcza w roku 
epidemii, całościowo podchodzi do 
problemu inwestycji: jeśli gmina jest 
zainteresowana współfi nansowaniem 
– jesteśmy gotowi.

Radna A. Chabraszewska: - Mam 
dla tej inwestycji poparcie zarówno 
Rady Sołeckiej, jak i Przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opol-
skich.

Wicestarosta W. Gaida: - Trzeba 
więc uwzględnić wszelkie wymagane 
zmiany i przymierzyć się do nowej 
dokumentacji.

W dalszej części obrad radni przy-
jęli jednogłośnie następujące uchwały 
w sprawach: nowelizacji uchwały z 
dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 
określenia zadań realizowanych przez 
Powiat Strzelecki, na które przeznacza 
się w 2021 roku środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych i wysokości środków 
na ich fi nansowanie;  emisji obligacji 
komunalnych Powiatu Strzeleckiego 
oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu; wieloletniej 
prognozy fi nansowej Powiatu Strze-
leckiego na lata 2021-2024; zmiany 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2021.

W punkcie Interpelacje, zapyta-
nia, wnioski radny Joachim Szostok: - 
W dniu wczorajszym Komisja Budżetu 
przeprowadziła objazd dróg powiato-
wych w gminie Ujazd, wcześniej – w 
gminie Leśnica: ich stan się poprawia, 
ale żaden budżet nie jest z gumy, nie 
da się wszystkiego zrobić, bo nie ma 
na to pieniędzy. Tym bardziej, że są 
to drogi bardzo obciążone ruchem 
zwłaszcza samochodów ciężarowych 
z przyczepami. Zgłaszam wobec tego 
wniosek do Komisji Bezpieczeństwa, 
by wystąpiła do Policji o monitorowa-
nie ruchu pojazdów ciężarowych i ich 
kontroli pod kątem przeciążenia, bo 
to one w głównej mierze przyczyniają 
się do dewastacji nawierzchni dróg.

Radny K. Kubal: - Dzięki zain-
stalowaniu punktu pomiaru jakości 
powietrza w Strzelcach Opolskich, 
wiemy, że nie jest u nas źle. Ucieka 
nam jednak kwes� a jakości powie-
trza w sezonie grzewczym w innych 
miejscowościach. Wobec tego nasuwa 
się pytanie, czy samorząd powiatowy 
przy współpracy z gminami i sołectwa-
mi nie mógłby nawiązać współpracy z 
jakąś fi rmą monitorującą stan powie-
trza z drona w sezonie grzewczym?

Wicestarosta W. Gaida: - To raczej 
zadanie dla gmin, nie mieści się w 
kompetencjach samorządu powiato-
wego, ale zwrócimy się z pytaniem do 
samorządów  gminnych, jak podcho-
dzą do tej kwes� i na swoim terenie, 
być może znajdą się też jakieś projekty 
miękkie, w których jako samorząd 
powiatowy będziemy mogli przeana-
lizować te kwes� e.

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

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

O F E R T Y   P R A C Y

Więcej informacji i ofert pracy dostępnych na naszej stronie  internetowej   
h� p://strzelceopolskie.praca.gov.pl/  *** tel. 77 462 18 64 Iwona Ordyniec

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

RATOWNIK WODNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - kurs Ratownika Wod-
nego

  -  kurs KPP
KIEROWCA CIĄGNIKA TRASY -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy, 
SIODŁOWEGO MIĘDZYNARODOWE -  obsługa tachografu cyfrowego
KUCHARZ JEMIELNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KELNERKA JEMIELNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA STANISZCZE WIELKIE
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe,
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK BACK OFFICE STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie ogólne,
  -  obsługa pakietu MS Offi  ce
PRACOWNIK BIUROWY UJAZD -  wykształcenie średnie
OBSŁUGA RECEPCJI/ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
SPRZĄTANIE POKOI
SPRZĄTACZKA STRZELCE OPOLSKIE

praca w niepełnym 
 wymiarze godzin ¾ etatu
MISTRZ KONTROLI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
WARSZTATOWEJ  -  doświadczenie na stanowisku kontroli jakości
MISTRZ PRODUKCJI  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRACOWNIK DO TRANSPORTU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
BLISKIEGO  -  uprawnienia do obsługi suwnic
KONTROLER 
WARSZTATOWY JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK MAGAZYNU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózka widłowego,
  -  uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu 0
OPERATOR PIŁY TAŚMOWEJ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne
OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne
SPAWACZ MIG/ MAG STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  doświadczenie zawodowe
MONTER ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
WARSZTATOWY  -  znajomość rysunku technicznego
  -  doświadczenie zawodowe
INŻYNIER TECHNOLOG STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe (mechaniczne, budowlane) 
KONSTRUKCJI STALOWYCH
KIEROWCA SAMOCHODU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
UPRZYWILEJOWANEGO KARETKI  -  min. 5 lat doświadczenia w prowadzeniu 
TRANSPORTOWEJ    samochodu, 
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do kierowania sam. uprzywilejo-

wanymi
RZEŹNIK WĘDLINIARZ JEMIELNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
 (możliwa praca  
 w niepełnym 
 wymiarze godzin)
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE
SPRZEDAWCA – DZIAŁ ŁAZIENKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK INFORMACJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA DZIAŁ AGD STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
KONTROLER DOSTAW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
RECERPCJONISTA/  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
RECEPCJONISTKA  -  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 

w stopniu komunikatywnym
FREZER CNC  ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
– OPER. MASZYN CNC  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
OPERATOR MASZYNY PROD. KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MAGAZYNIER ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  umiejętność obsługi komputera
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MAGAZYNIER - SUWNICOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MAGAZYNIER /  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
KIEROWCA KAT B  - prawo jazdy kat. B

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH

w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Nauka trwa 4 lata (8 semestrów) 
i jest bezpłatna!

Wymagania wstępne:
• Ukończone 18 lat
• Dowód osobisty
• Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej�

gimnazjum

Przyjęcia
• Na semestr I – absolwenci ośmioklasowej Szkoły 

Podstawowej oraz Gimnazjum
• Na semestr III – absolwenci Branżowej Szkoły I 

stopnia
• Wyższe semestry – uczniowie innych szkół, 

którzy przerwali naukę w technikum lub liceum

Nauka odbywa się w systemie zaocznym 
(średnio dwa razy w miesiącu):

Piątki od 15:00 do 19:50
Soboty od 8:00 do 16:10

Leku na koronawirusa na razie nie ma. Szczepionka jest i trzeba zdać 
sobie sprawę, że lepszego wyjścia w tej chwili nie mamy. Powinniśmy się 
zaszczepić. Jeśli myślimy nie tylko o nas samych, ale i naszych bliskich. 
Szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby.

Daleko nam do poziomu szczepień, który uważa się, wg naukowców, 
za próg osiągnięcia tzw. odporności populacyjnej, czyli barierę postawioną 
koronawirusowi w wyniku szczepienia się coraz większej liczby mieszkań-
ców, zapobiegającą rozprzestrzenianiu się patogenu, a co za tym idzie 
zmniejszającą podatność na COVID-19. W przypadku naszego powiatu 
oznacza to zaszczepienie 55 tysięcy mieszkańców.

Jak wygląda szczepienie w poszczególnych gminach naszego powiatu?

Powiat się (za)szczepi
dok. na str. 3

dane z 6 lipca 2021
źródło: Szczepienia gmin – Portal Gov.pl; 

dane aktualizowane są codziennie o godz. 13.00
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Srebrny Laur w kategorii 
„Załoga - wspólny sukces” 

kapituła przyznała Domowi Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Opolskich 
z filami w Szymiszowie i Leśnicy. 
Przede wszystkim za skuteczność 
w działaniu w okresie epidemii 
koronawirusa w roku 2020.

Kiedy w wielu Domach Pomocy 
Społecznej w kraju i na Opolszczyź-
nie przeprowadzono ewakuację 
mieszkańców, gdyż nie miał kto nad 
nimi sprawować opieki, w innych – 
wzywano na pomoc wolontariuszy 
lub wojsko, w DPS-ie w Strzelcach 
Opolskich z filiami w Szymiszowie i 
Leśnicy postąpiono inaczej. Wpro-
wadzono system skoszarowany, 
a z tą inicjatywą wystąpił właśnie 

Po całych miesiącach nauki 
zdalnej w tym roku i w po-

przednim, matura 2021 została 
przeprowadzona w nieco zmienio-
nej formule, na podstawie wyma-
gań egzaminacyjnych ogłoszonych 
w grudniu ub.r.  Zawężono nie tylko 
katalog wymagań, ale i zrezygno-
wano z obowiązkowego egzaminu 
ustnego, który zdawali tylko ci, któ-
rzy jego wyniku potrzebowali przy 
rekrutacji na zagraniczne uczelnie. 
Nie było też w tym roku obowiązku 
przystąpienia do egzaminu z wybra-
nego przedmiotu na poziomie roz-
szerzonym, ale oczywiście chętni 
mogli to zrobić.

Minął maj, potem czerwiec, 5 
lipca wyniki matury 2021 zostały 

Na drodze do kolejnych lau-
rów oczywiście, czego wszy-

scy życzymy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich, które otrzy-
mało Srebrny Laur Umiejętności i 
Kompetencji w kategorii „Nauka i 
innowacyjność”.

Jedna z największych szkół 
kształcących w zawodzie w wo-
jewództwie jest również jedną z 
najnowocześniej wyposażonych, 
m.in. dzięki projektom unijnym czy 
realizowanym w ramach Opolskie 
Szkolnictwo zawodowe dla rynku 
pracy przez Powiat Strzelecki i Re-
gionalny Zespół Placówek Wsparcia 
Edukacji w Opolu. Dostosowywanie 
systemu kształcenia do oczekiwań 

Wyniki matur 2021
oficjalnie ogłoszone przez Cen-
tralną Komisję Edukacyjną. Zdało 
ją 74,5 proc. maturzystów. „Rzezi 
nie ma” – skomentował wyniki 
wiceminister Rzymkowski. 

Faktycznie, nie ma, ale jednak 
fakt, że jedna czwarta egzamin 
oblała, chyba nie może napawać 
optymizmem. Nie tylko maturzy-
stów, ale i nauczycieli, dyrektorów, 
i organy prowadzące szkoły. Nic 
dziwnego, że wszędzie trwają ana-
lizy przyczyn wyników słabszych 
niż się spodziewano. Zwłaszcza z 
matematyki, bo znów okazało się, 
że ten przedmiot sprawił najwięcej 
problemów zdającym. Bez względu 
na profil szkoły. Dodajmy jeszcze, 

Srebrny laur to 
pierwszy krok

i potrzeb rynku pracy to nie tylko 
unowocześnianie bazy i sprzętu 
dydaktycznego. To również wiele 
innowacji pedagogicznych oraz 
współpraca z wiodącymi w powie-
cie strzeleckim firmami, objęcie 
przez nie patronatu nad klasami, 
ale też organizowanie praktyk ucz-
niowskich. Niewiele szkół ma do 
zaoferowania uczniom praktyki za-
wodowe za granicą, a CKZiU – tak, 
nawet na Teneryfie! Potwierdze-
niem tego jest choćby przyznany 
szkole w ub. roku tytuł „Dyplom 
bardzo dobrej praktyki”

Nowe kompetencje zdobywają 
nie tylko uczniowie tej szkoły, także 
nauczyciele, uczestniczący w pro-
gramie Erasmus+.

Laur srebrny, 
ale załoga złota

personel DPS! Dzięki temu można 
było zorganizować pracę tak, aby w 
jak największym stopniu ochronić 
przed zakażeniem koronawiru-
sem mieszkańców, personel i ich 
rodziny. 

To udało się osiągnąć w roku 
pandemii, ale przecież takie działa-
nie nie byłoby możliwe bez wcześ-
niejszego zgrania się całej załogi, 
o której dyrektor Jolanta Osuch 
mówi „to nie personel, to anioły”. 
Nawet w krytycznej sytuacji, a taką 
bez wątpienia był czas epidemii, 
te „anioły” sprostały stojącym 
przed nimi wyzwaniom i pokazały, 
że najważniejsi są ci, którymi się 
opiekują – mieszkańcy DPS.

że w ogóle matura wypadła lepiej 
w ogólniakach, niż w technikach.

A jak wypadły matury w naszych 
szkołach? Najlepiej wypadli matu-
rzyści z Liceum Ogólnokształcącego 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich: tu zdawalność wyniosła 
96,7 proc.!  W technikum w CKZiU 
zdawalność wyniosła 66,7 proc., 
dokładnie na tym samym pozio-
mie – w LO im. Mieszka I w ZSP w 
Zawadzkiem, a w technikum w tym 
Zespole Szkół – 75,0 proc. Ponad 
90 proc. maturzystów w naszym 
powiecie ma prawo do poprawki 
egzaminu maturalnego w sierpniu. 
W dodatku kilka osób będzie się 
odwoływać od wyników.

Laury dla najlepszych! 

dok. ze str 1

dok. ze str 1

Wa l n e  Z g ro m a d ze n i e 
Związku Powiatowo-

-Gminnego „Jedź z Nami” zwołane 
na 29 czerwca br. odbyło się w 
już poszerzonym gronie, czyli z 
udziałem przedstawicieli trzech 
gmin, które dołączyły do Związku: 
Gogolina, Krapkowic i Zdzieszowic.

Głównym tematem obrad było 
udzielenie - bądź nie – absolu-
torium Zarządowi za rok 2020. 
Głosowanie nad tym poprzedziło 

Jest absolutorium!

zaprezentowanie opinii Komisji 
Rewizyjnej Związku dotyczącej 
sprawozdania finansowego i spra-
wozdania z wykonania budżetu 
Związku za ubiegły rok oraz opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
na ten temat. Obydwie były pozy-
tywne, a zatem stały się podstawą 
do tego, by Walne Zgromadzenie 
udzieliło absolutorium Zarządowi 
Związku w składzie: przewodniczą-
cy Waldemar Gaida, Zastępca Prze-

wodniczącego Łukasz Jastrzembski 
i Członek Zarządu Norbert Koston.

Absolutorium było punktem 
głównym obrad, ale nie jedy-
nym. Przyjęto również nowelizację 
uchwały Zgromadzenia Związku Po-
wiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” 
w sprawie ustalenia zasad polityki 
taryfowej oraz ustalenia opłat za 
przejazdy i wprowadzenia ulg na 
terenie Związku. O tym szerzej – w 
następnym numerze.
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Zapewniamy:
• specjalistyczny sprzęt wspierający rozwój osób z wieloraką niepeł-

nosprawnością  i atrakcyjne metody pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych

• terapie wspierające: logopedyczną, Integracji Sensorycznej, 
biofeedback,   komunikacji pozawerbalnej AAC, hydroterapię, 
hipoterapię, arteterapię, muzykoterapię, rehabilitację ruchową, 
gimnastykę korekcyjną, silvoterapię

• świetlicę szkolną i dowóz do szkoły z opiekunem
• przestrzenne i doskonale wyposażone pomieszczenia klasowe i 

terapeutyczne: Sala Doświadczania Świata, sala do terapii SI, gabi-
net logopedyczny, sala do zajęć ruchowych, pracownia kulinarna

• pomoc pedagogiczno-psychologiczną
•  „zieloną klasę”
• zewnętrzną siłownię
• bezpieczną i piękną okolicę do aktywności ruchowych
• udział w grantach i unijnych projektach edukacyjnych.
• udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach, 

przeglądach artystycznych oraz sportowych
• w wycieczkach edukacyjnych, krajoznawczo-turystycznych, ro-

werowych, pieszych, spływach kajakowych
• wycieczki szkolne do kina, teatru, fi lharmonii, muzeum
• wyjazdy na basen, na turnusy rehabilitacyjne, jazdę konną
• udział w integracyjnych wydarzeniach szkolnych i środowiskowych

Zapraszamy !!!

Uczeń w naszej szkole ma zapewnione bezpieczne i nowoczesne warunki edukacji, 
terapii, wychowania i opieki. Zajmujemy się wielofunkcyjnym rozwojem dziecka 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
tak, by uczeń naszej szkoły osiągał sukces na miarę swoich możliwości.

47-120  Zawadzkie ul. Czarna 2, tel. 77 462 00 49           
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl, www.zsszawadzkie.szkolna.net      

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH przy DPS W ZAWADZKIEM

W  skład  Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą: 
Szkoła Podstawowa  *  Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

*  Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
*  Wczesne wspomaganie rozwoju 

*  Zespoły edukacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu.

Nabór trwa 

cały rok

Nabór trwa 

cały rok
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Sprawdź, 
może Twoja zguba właśnie się znalazła!
WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych 
(Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej 
wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej, Starosta Strzelecki wzywa 
wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do nie-
zwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy 
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:

Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich; stan na 21.06.2021 r.

Nr zgodny 
z wykazem

Rodzaj przedmiotu Można odebrać do:

105 Klucz samochodowy (marki Opel) 24.06.2021 r.
106 Router Huawei 25.06.2021 r.
107 Telefon IPHONE 22.07.2021 r.
108 Telefon Huawei i pęk kluczy 31.07.2021 r.
109 Rower Kross 06.09.2021 r.
110 Klucz samochodowy (marki Chevrolet) 28.08.2021 r.
111 Telefon iPhone 5c 20.09.2021 r.
112 Klucz do samochodu AUDI 24.09.2021 r.
113 Telefon Samsung GT 14.08.2021 r.
114 Telefon Komórka Manta 28.08.2021 r.
115 Pęk 5 kluczy 25.10.2021 r.
116 Saszetka z pieniędzmi 13.12.2021 r.
117 Telefon komórkowy Huawei 16.01.2022 r.
118 Słuchawka telefonu Siemens Gigaset 26.02.2022 r.
119 Telefon komórkowy Huawei 28.02.2022 r.
120 Pieniądze 02.03.2022 r.
121 Rower górski 03.03.2022 r.
122 Czarny pojedynczy klucz 17.06.2022 r.
123 Telefon komórkowy Samsung Galaxy J5 25.06.2022 r.
124 Telefon komórkowy Samsung wraz z słuchawkami 

Sony oraz 6 sztukami kluczy
20.08.2022 r.

125 Pęk 8 kluczy z brelokiem w kształcie serca 14.09.2022 r.
126 Klucz do pojazdu marki Nissan 15.09.2022 r.
127 Pieniądze 600,00 zł 16.09.2022 r.
128 Rower z napisem TREC 3700 29.10.2022 r.
129 Torba granatowa podróżna z zawartością 09.11.2022 r.
130 Portfel z pieniędzmi 20,00 zł 27.11.2022 r.
131 Torba z ubraniami roboczymi 02.12.2022 r.
132 Pieniądze w kwocie 520 zł 12.01.2023 r.
133 Saszetka czarna z kluczami 09.02.2023 r.
134 Wiertarka marka Duro 02.03.2023
135 Telefon komórkowy Samsung 19.03.2023 r.
136 Telefon komórkowy Motorola 10.06.2023 r.
137 2 klucze, jeden z zieloną nakładką 21.06.2023 r.

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy nie 

zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną staje się własnością znalazcy jeżeli uczynił on zadość 
swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicielem, 
jeżeli rzecz odbierze w wyznaczonym przez Starostę terminie.

2.  Warunkiem  odebrania  przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest złożenie jego szczegółowego 
opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji 
o terminie odebrania pod numerem telefonu 77 4401759 w godzinach 7.30-14.00 

oraz w pokoju 207 Starostwa.

Trwa sezon wakacyjny. Jest to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczyn-
kiem, beztroską, słońcem i zabawą. Niezależnie od tego czy wyjeżdżamy czy 

spędzamy ten czas w miejscu zamieszkania musimy pamiętać, że dobra zabawa 
nie zwalnia nas z obowiązku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Jak powin-
niśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnoś-
ciami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa. 

Zasady bezpiecznego wypoczynku:

1. Bezpieczna kąpiel – tylko w miejscach odpowiednio zorganizowanych, oznakowanych  
i będących pod nadzorem.Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go.

• Zawsze słuchaj poleceń ratownika.
• Kąp się jedynie w wyznaczonych strefach.
• W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym.
• Nigdy nie skacz do wody w miejscach niedozwolonych lub nierozpoznanych. 
• Pozostaw po sobie porządek na plaży - nie zaśmiecaj jej.
2. Bezpieczne przebywanie na słońcu – nadmierne korzystanie z kąpieli słonecz-

nych może wywołać niepożądane objawy, tj.: poparzenia słoneczne, czy udar słonecz-
ny, dlatego aby temu zapobiec:

•  Odsłonięte części ciała chroń, używając kremów zawierających filtry ochronne.
•  Zrezygnuj z opalania się w godzinach największego natężenia promieniowania słonecz-

nego, tj. pomiędzy godziną 10.00 a 14.00.
•  Chroń oczy i głowę przed promieniami UV – pamiętaj o okularach i czapkach.
•  Regularnie pij duże ilości płynów – najlepiej wody mineralnej.
3. Bezpieczne przebywanie na łonie natury (w lesie, na łące, obok stawów, 

rzek, itd.):
• Podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe, dlatego przeby-

wając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach zachowaj szczególną ostrożność 
– staraj się nie zaprószyć ognia, pozostaw po sobie porządek – dbaj o czystość.

•  Nie zbliżaj się do dzikiego zwierzęcia czy obcego psa – nie dotykaj go, nawet gdy spra-
wia wrażenie łagodnego. Pogryzienia są niebezpieczne, ze względu na ogromne ryzyko 
zakażenia. Szczególnie groźne jest zakażenie wścieklizną.

•  W przypadku pogryzienia przez obce, dzikie zwierzę należy niezwłocznie udać się do 
lekarza.

•  Aby uniknąć ukąszenia przez kleszcza należy:
- nosić w lesie odpowiednią odzież, zakrywającą jak najwięcej części ciała,
- stosować środki odstraszające,
- po powrocie z lasu dokładnie obejrzeć całe ciało oraz przejrzeć ubranie.

•  W przypadku ukąszenia przez kleszcza należy niezwłocznie go usunąć, jeśli jest to nie-
możliwe lub, gdy w przeciągu kilku dni od ukąszenia pojawi się odczyn zapalny, należy 
udać się do lekarza.

4. Bezpieczne przyrządzanie i spożywanie posiłków:
• Dokładnie myj ręce przed posiłkiem lub po skorzystaniu z toalety.
• Dokładnie oczyszczaj produkty.
• Myj owoce i warzywa.
• Zwracaj uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. 
• Pamiętaj o właściwym przechowywaniu żywności – wszystkie gotowane i łatwo psują-

ce się produkty przechowuj w lodówce.
• Unikaj zakupów żywności niewiadomego pochodzenia, czy wątpliwej jakości.
• Oddzielaj żywność surową od ugotowanej – magazynuj w oddzielnych pojemnikach.
• Przestrzegaj czasu i temperatury procesów termicznych.
• W razie wystąpienia objawów chorobowych (nudności, bóle brzucha, wymioty, bie-

gunka, gorączka) niezwłocznie udaj się do lekarza.
5. Bezpieczne i higieniczne zachowania:
• Unikaj przypadkowych kontaktów seksualnych, gdyż zwiększają one ryzyko zarażenia 

chorobami przenoszonymi drogą płciową, a także zakażenia wirusem HIV. 
• Unikaj używania narkotyków i nadmiernego spożycia alkoholu, gdyż prowadzą one do 

zagrożenia zdrowia, a nawet życia, ponadto mogą sprawić, że staniesz się ofiarą lub 
sprawcą aktów przemocy. 

• Uważaj na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne.
• Pamiętaj, zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów – przypadki dosypywania i dolewa-

nia różnych specyfików są coraz częstsze. Po takich substancjach łatwo możesz stracić 
samokontrolę. 

• Dbaj o higienę osobistą. Unikaj używania wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebie-
nia i przyborów toaletowych.

• Unikaj robienia tatuaży i piercingu w przypadkowych studiach.
6. Podstawowe zasady zapobiegania zakażaniu COVID-19:
• Zachowaj, co najmniej 1,5 metrową odległość od drugiej osoby.
• Często myj ręce wodą z mydłem lub stosuj środki do dezynfekcji.
• Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeniach zamkniętych za pomocą maseczki. 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich

Patent na 
bezpieczne 

wakacje 1 lipca 2021 Ludowy Klub Sportowy 
„Jedność Rozmierka” obchodził jubi-

leusz 75-lecia istnienia. Z tej okazji w imieniu 
władz naszego samorządu Członek Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka przekazał 
Prezesowi LKS Joachimowi Kaczmarczykowi 
sportowy upominek oraz najlepsze życze-
nia wielu sportowych sukcesów. Przekazał 
również wyrazy uznania za zaangażowanie  
wszystkich pokoleń członków LKS-u, dzięki 
którym Klub trwa i się rozwija.

75 lat LKS 
w Rozmierce
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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

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
Ciociu, Wujku !
Mamo, Tato !

Czekamy na Was !
Daj dziecku szansę 

na lepszą przyszłość.

„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.
Poszukujemy małżeństw, rodzin 

z dziećmi oraz osób samotnych, które 
chcą tworzyć rodziny zastępcze.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich

poszukuje osób do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej.

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

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 odpowied-

nią opiekę nad dzieckiem;
•  posiada pozytywną opinię o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej;
•  ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania;
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Ad multos annos!

Kompleksowa obsługa imprez rozrywkowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem animacji dla dzieci, nagłoś-

nienie, muzyka na żywo, fotolustro wraz z akcesoriami, 
zabawy z chodzącymi maskotkami. Zabawy edukacyjne, 
prace kreatywne. Imprezy szkolne i przedszkolne.
Obsługujemy eventy fi rmowe, jubileusze, wesela, komu-
nie, urodziny dziecka, dożynki, festyny, bale karnawałowe, 
imprezy tematyczne. Muzyka na żywo + DJ, tzw. ciężki dym.
Indywidualne podejście do klienta! 

ul. ks. Czerwionki, Kolonowskie, Tel: 662 035 799

Reklama jest nagrodą za zwycięstwo w konkursie Powiatu Strzeleckiego „Poznaj Moją Nową Firmę edycja 2018/2019"

Z okazji Z okazji Święta Policji,Święta Policji, 
przy�adającego 24 lipca, przy�adającego 24 lipca, 

składamyskładamy
wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policjiwszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji
serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności 

oraz sat�sfakcji z wykony�anych obowiązków.oraz sat�sfakcji z wykony�anych obowiązków.
To dzięki Waszej codziennej pracy i zaangażowaniu To dzięki Waszej codziennej pracy i zaangażowaniu 

w wykony�anie obowiązków wszyscy mieszkańcy w wykony�anie obowiązków wszyscy mieszkańcy 
powiat� st�zeleckiego mogą st�ierdzić: powiat� st�zeleckiego mogą st�ierdzić: 

u nas żyje się bezpiecznie.u nas żyje się bezpiecznie.

Rada Powiat� St�zeleckiegoRada Powiat� St�zeleckiego
Zarząd Powiat� St�zeleckiegoZarząd Powiat� St�zeleckiego

Z ogromną przyjemnością możemy poinformować, że grono Jubilatów 
- mieszkańców naszego powiatu, którzy w ostatnim czasie świętowali 

okrągłą rocznicę urodzin – znów się powiększyło.

Pan Wilhelm Krawiec, mieszkaniec 
Balcarzowic, jubileusz 90-lecia uro-
dzin obchodził 26 czerwca br.

Z tej okazji w imieniu całej naszej 
społeczności list gratulacyjny, naj-
lepsze życzenia oraz urodzinowy 
upominek zostały przekazane 
Jubilatowi przez władze Powiatu 
Strzeleckiego.

Skeleton Barbara Koprek - kompleksowa obsługa imprez


