
W dniu 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) 
Urząd będzie czynny do godziny 15.30 oprócz Wydziału Komunikacji i Transportu 

oraz Kasy, które będą przyjmowały petentów do godziny 17.00. 
W dniu 24 grudnia 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie nieczynne. 
W dniu 31 grudnia 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie czynne do godziny 12.00. 

UWAGA - Jak pracuje Starostwo

 fot. Błażej Duk

Wszystkim Mieszkańcom Powiat� St�zeleckiegoWszystkim Mieszkańcom Powiat� St�zeleckiego

Punkt 
Szczepień 

działa dalej!
Mogą się zaszczepić w nim dorośli, 

młodzież i dzieci – te najmłodsze, 
w wieku od 5 do 11 lat – od 17 grudnia br. 
Dlaczego „dopiero” od 17 grudnia? Bo dzień 
wcześniej – do punktu dotrą szczepionki 
przeznaczone dla najmłodszej grupy.

Widać znaczący wzrost zainteresowania 
szczepieniami przeciwko COVID-19: od 1 do 
13 grudnia zaszczepiło się tu 2280 osób!

Przypominamy: wszyscy mogą się tu 
zaszczepić bez kolejek i bez wcześniejszej 

rejestracji. Trzeba mieć jednak z sobą dowód 
osobisty, a dzieciom musi towarzyszyć praw-
ny opiekun, i to on wypełnia kwesti onariusz 
przed szczepieniem. 

Od 17 grudnia w Punkcie Szczepień zloka-
lizowanym w Powiatowym Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 
można będzie się również zaszczepić tu 
przeciwko grypie.

Więcej szczegółów – na str. 2.

z okazji zbliżających się
Świąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego Narodzenia 

życzy�y błogosławieńst�a Dzieciątka 
i wielu radości z serdecznych spotkań z bliskimi. 

W nadchodzący� Nowy� RokuNowy� Roku
życzmy sobie wszyscy przede wszystkim 

zdrowia i opt��izmu! 
Oby każdy jego dzień niósł nadzieję, 

że nasze życie stanie się spokojniejsze, 
a pandemia stanie się wspomnieniem.

Niech szczęście nam dopisuje w każdy� 
przedsięwzięciu, a  marzenia niech się speł�ią!  

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

O "osiemnastce" - więcej na str. 4 i 5

Już jesteśmy dorośli
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W Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Wewnętrzny zostały ponownie 

przekształcone w oddziały covidowe. Informowaliśmy już o tym, ale jeszcze przed rozpoczę-
ciem ich pracy w systemie covidowym.

Jak dziś, 14 grudnia, wygląda tam sytuacja? – z tym pytaniem zwróciłam się do Beaty 
Czempiel, dyrektor szpitala.

- Dysponujemy 36 łóżkami przeznaczonymi dla chorych na Sars-Cov-2. Zapełniły się niemal 
od pierwszej chwili. Oczywiście jest rotacja, ale w zasadzie cały czas są zajęte.

- Leżą tam ludzie niezaszczepieni?
- Na Oddziale Wewnętrznym stanowią zdecydowaną większość, na Intensywnej Terapii 

wszyscy pacjenci to osoby, które się nie zaszczepiły przeciwko Covid-19.
- Liczba covidowych łóżek w naszym szpitalu może zostać zwiększona?
- Nie ma takiej możliwości, i chodzi nie tylko o sprzęt, zwłaszcza respiratory, ale również 

o personel. Musimy przecież zapewnić normalne funkcjonowanie pozostałych oddziałów.
- W szpitalu w Kędzierzynie-Kożlu uruchomiony został covidowy oddział pediatryczny.
- I tam zostali przewiezieni pacjenci z naszego oddziału dziecięcego, u których wykryto 

koronawirusa.

Koronawirus
zmienia nasze życie

W porównaniu do poprzedniej fali 
zakażeń wzrosła liczba dzieci ciężko 

chorujących na COVID-19, co jest argumen-
tem za szczepieniem najmłodszych – mówił 
13 grudnia w rozmowie z PAP członek Rady 
Medycznej przy premierze prof. dr hab. Jacek 
Wysocki, kierownik Katedry i Zakładu Profi -
laktyki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu.

Dodał, że najgorzej COVID-19 przechodzą 
najmłodsze dzieci, których układ oddechowy 
dopiero się rozwija, oraz starsza młodzież, 
której organizmy są już prawie dojrzałe. 
Przyczynę tego stanu rzeczy upatrywał w 
nieszczepieniu rodziców.

Coraz więcej dzieci choruje
Ludzie, szczepcie się!
Zaszczepienie nie chroni w stu procen-

tach przed zakażeniem, ale może uchronić 
przed ciężkim przebiegiem choroby i śmier-
cią. Codzienne informacje podawane przez 
Ministerstwo Zdrowia dotyczące liczby zgo-
nów w Polsce – z powodu koronawirusa i u 
ludzi zakażonych, a mających inne choroby, 
jest przerażająca. 

3 grudnia opublikowano raport „Health 
at a Glance”, z którego wynika, że wśród 
krajów OECD Polska zajmuje drugie miejsce, 
po Meksyku, pod względem liczby nadmia-
rowych zgonów w przeliczeniu na milion 
mieszkańców!  

Harmonogram szczepień w najbliższych dniach:
15 grudnia od 8.00 do 15.00
16 grudnia od 8.00 do 15.00

17 grudnia od 8.00 do 15.00
W tym dniu rozpoczynają się szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciwko Covid-19. Mali 
pacjenci otrzymają preparat Pfi zer w przystosowanej dla dzieci dawce – 10 mikrogramów. 
Nastolatkom od 12 lat i starszym podaje się dawkę 30 mikrogramów/dawkę (0,3 ml).
O kwalifi kacji do szczepienia dzieci 5-11 lat decyduje każdorazowo lekarz.
Od tego dnia można tu również zaszczepić się przeciwko grypie.

20 grudnia od 8.00 do 16.30
21,22,23 grudnia od 8.00 do 15.00

24 grudnia nieczynne
27,28,29,30 grudnia od 8.00 do 15.00

31 grudnia od 8.00 do 13.00
Powiatowy Punkt Szczepień po Nowym Roku będzie funkcjonował w godzinach 8.00-15.00; 

jeśli nastąpią jakieś zmiany – informacje o nich pojawią się 
w każdy poniedziałek na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl

Powiatowy Punkt Szczepień 
nadal działa!

W dniu 5 grudnia 2021 
roku odbyło się Spot-

kanie Mikołajkowe dla rodzin 
zastępczych powiatu strze-
leckiego. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich w ra-
mach projektu „Bliżej rodziny 
i dziecka – wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opie-
kuńczo – wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”. Planowane spotkanie miało mieć charakter zabawy 
z animatorami, ze słodkim poczęstunkiem i ciepłą kolacją. Przygotowane zostały również 
paczki dla każdego dziecka, które miał wręczyć Mikołaj. Jednak ze względu na ogłoszone 
obostrzenia spotkanie odbyło się w nieco innej formie niż pierwotnie zaplanowano. Ponad 
160 osób tworzących rodziny zastępcze skorzystało z poczęstunku na wynos. Pięknie zapa-
kowany deser i ciepłą kolację przygotowała restauracja REZYDENT ze Strzelec Opolskich. 
Rodziny zastępcze odebrały również paczki od Mikołaja, których było aż 98. Mamy nadzieję, 
że kolejne spotkanie z Mikołajem odbędzie się w formie wspólnej zabawy rodzin zastępczych 
i dzieci w nich umieszczonych.

3 g r u d n i a 
2021 r. most 

na Mokrych Ła-
nach oficjalnie 
został oddany 
do użytku. Dzię-
ki dobrej współ-
pracy z wyko-
nawcą, którym 
było Przedsię-
biorstwo Robót 
Inżynieryjnych 
KAMPOL z Kamyka,  udało się to wcześniej, niż planowano. Teraz można bez przeszkód ko-
rzystać z tego odcinka drogi, a i nowy przepust zapewni bezpieczeństwo. 

Część starego mostu wymagała rozbiórki (konstrukcja przęsła wraz czołową ścianą wylo-
tową), ale ceglane podpory skrajne pozostawiono. Na moście ułożono nową nawierzchnię i 
wszyscy korzystający z mostu na ul. Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich odetchnęli z ulgą: 
wreszcie można tędy jeździć!

Powiat Strzelecki na zadanie pn. „Przebudowa mostu JNI 30004478 w ciągu drogi powia-
towej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska”  zdobył 
dofi nansowanie w wysokości 146.736,00 zł - w ramach rezerwy subwencji ogólnej na pod-
stawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, a wartość robót ogółem 
wyniosła 308.214,38 zł bru� o.

Tradycją stało się już, że w okresie przedświątecznym Mikołaje (i panie Mikołajowe) do 
Strzeleckiego Starostwa przybywają ze słodkim podarunkiem: pięknie udekorowanymi, 

pachnącymi pierniczkami. Własnej produkcji, oczywiście!

Most na Mokrych Łanach 
oddano wcześniej!

Spotkanie Mikołajkowe 
dla rodzin zastępczych

Mikołaje z CKZiU

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Stanisława Tubka
Radnego Powiatu Strzeleckiego kadencji 2002-2006 i 2006-2010.

Rodzinie, Bliskim Zmarłego 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia 

składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Uczennice Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 

Strzelcach Opolskich: Martyna Czekała 
(technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej) oraz 
Monika Machnik (technik ekonomista) 
to tegoroczne Stypendystki Prezesa Rady 
Ministrów. Gratulujemy!!!

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

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

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

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

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
1.  Apteka "Pro-Pharma" sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, 
 tel. 728 309 383, 507 071 311
2.  Apteka "Gemini", ul. Opolska 6, 77/417-90-03
3.  Apteka "Śląska", Pl. Żeromskiego 9/1, tel. 77/461-21-43
4.  Apteka "Słoneczna", ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
5.  Apteka "Dr. Max", ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
6.  Apteka "DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie", ul. M. Prawego 7/1E, 
 tel. 77/461-89-00
7.  Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
8.  Apteka "Multifarm", ul. Ligonia 1A, tel. 77/415-20-55

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

 
DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. w 2021 r.

MECHANIK MASZYN RASZOWA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU STRZELCE OPOLSKIE -  kurs dla animatorów sportu i rekreacji lub Instruktor 
   dyscypliny sportu 
KOORDYNATOR RODZINNEJ  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe zgodne z ustawą o wspieraniu
PIECZY ZASTĘPCZEJ   rodziny i systemie p. zastępczej Art.78, 
  -  prawo jazdy kat. B, - własny samochód
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie 
  -  znajomość przepisów podatkowych
PROGRAMISTA PLC/ HMI LEŚNICA -  wykształcenie średnie,
  -  eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroener-

getycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
  -  znajomość j. angielskiego – poziom B1,
  -  znajomość j. niemieckiego -poziom B1
PROJEKTANT AKPiA LEŚNICA -  wykształcenie wyższe,
  -  eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroener-

getycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
  -  dozór nad eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 
1 kV, - znajomość j. angielskiego – poziom B1,

  -  znajomość j. niemieckiego -poziom B1
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie
  -  znajomość obsługi komputera
  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego
MONTER KABIN SANITARNYCH TEREN CAŁEGO KRAJU -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  prawo jazdy kat. B
OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI  KOLONOWSKIE -  praca dla osób z orzeczonym stopniem 
KĄTOWNIKÓW TEKTUROWYCH   o niepełnosprawności
I TULEI
WARSZTATOWY KONTROLER JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętności techniczne
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
 możliwa praca -  uprawnienia diagnosty, 
 w Zawadzkiem -  doświadczenie zawodowe min. 1 rok
TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
  -  tytuł zawodowy technika analityki medycznej
DIAGNOSTA LABORATORYJNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe,
  -  tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego
POMOCNIK BRUKARZA ZAWADZKIE
 WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BIURA SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  znajomość obsługi komputera
POKOJOWA  SZYMISZÓW -  sprawność fizyczna
POKOJOWA LEŚNICA -  sprawność fizyczna
OPIEKUN SZYMISZÓW -  wykształcenie średnie
OPIEKUN LEŚNICA -  wykształcenie średnie
ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
ELEKTROMECHANIK  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe elektryczne,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego w dziale 

utrzymania ruchu
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
(SERWIS OPON)  -  prawo jazdy kat. B
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe, - prawo jazdy kat. B,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO SIERONIOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR WIBROBPRASY SIERONIOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie podstawowe
TOKARZ/ ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  umiejętność wykonywania ogólnych prac ślusarskich
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie podstawowe
SPRZEDAWCA/ MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  znajomość obsługi komputera,
  -  znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej
SPRZEDAWCA BILETÓW KASJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  znajomość obsługi komputera
KASJER/ SPRZEDAWCA ŻĘDOWICE
 praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności
KASJER/ SPRZEDAWCA IZBICKO
 także praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności
KASJER/ SPRZEDAWCA LEŚNICA
 także praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności
KASJER / SPRZEDAWCA SIERONIOWICE
SPRZEDAWCA / DZIAŁ DEKORACJE STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA / DZIAŁ BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER/ SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie/zawodowe;
  -  mile widziane upr. na suwnicę;
  -  znajomość rysunku  technicznego, tematyki obróbki 

skrawaniem, programowanie, frezowanie
PRACOWNIK DO KOMPLETOWANIA STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa suwnicy z poziomu „0”
BLACH
MISTRZ PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
TOKARZ ZAWADZKIE
OPERATOR MASZYN/  ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
USTAWIACZ MASZYN  -  podstawowa znajomość obsługi komputera

GRUDZIEŃ 2021
15. „Słoneczna”
16. „Słoneczna”
17. „Dr. Max”
18. „DOZ Apteka”
19. „LIBRA”
20. „Multifarm”
21. „Pro-Pharma”
22. „Gemini”
23. „Śląska”
24. „Słoneczna”
25. „LIBRA”
26. „Dr. Max”
27. „DOZ Apteka”
28. „LIBRA”
29. „Multifarm”
30. „Pro-Pharma”
31. „Gemini”

poszukuje
pracownika na stanowisko

Głównego Księgowego
w wymiarze 20 godzin - 0,5 etatu, 

z datą rozpoczęcia pracy od 1 stycznia 2022 r.

Wymagania:
1)  poziom wykształcenia: wyższe magisterskie, wyższe zawodowe, 

podyplomowe, policealne, pomaturalne, średnie 
2)  umiejętności: ekonomiczne, księgowe, znajomość programów księ-

gowych, 
3)  uprawnienia: certyfikaty lub kursy w zakresie rachunkowości,
4)  doświadczenie zawodowe: wyższe mgr i zawodowe – 3 lata pracy 

w księgowości, pozostałe wykształcenie – do 6 lat.
Ogólny zakres obowiązków:
Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, rozliczanie płac 
pracowników, rozliczanie budżetu w zakresie rozdziałów i paragrafów, 
przygotowanie i rozliczenie budżetu, przestrzeganie preliminarzy budże-
towych, Analiza wykorzystania przydzielonych środków budżetowych 
lub pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji szkoły.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt 
z dyrektor ZSS przy DPS p. Anną Bujmiłą, Tel. 77 462 0049

Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem, ul. Czarna 2

Informacja dla właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa 

w gminach Kolonowskie i Zawadzkie

Starosta Strzelecki sprawujący ustawowy nadzór nad lasami nie-
państwowymi informuje, że doradztwo leśne, wraz z cechowaniem 
drewna realizowane jest w każdą środę. Osobą zajmującą się nadzorem 
nad lasami prywatnymi, jest pracownik wydziału ochrony środowiska 
Starostwa Strzeleckiego, z którym można się kontaktować telefonicznie                   
(tel. 77 440 17 86) lub w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Wszyscy właściciele lasów, niestanowiących własności skarbu pań-
stwa, zobowiązani są do uzyskania świadectw legalności w przypadku 
pozyskania drewna w swoim lesie.

1. „Śląska”
2. „Słoneczna”
3. „Dr. Max”
4. „DOZ Apteka”
5. „LIBRA”
6. „Multifarm”
7. „Pro-Pharma”
8. „Gemini”
9. „Śląska”
10. „Słoneczna”
11. „Dr. Max”
12. „DOZ Apteka”
13. „LIBRA”
14. „Multifarm”
15. „Pro-Pharma”
16. „Gemini”

17. „Śląska”
18. „Słoneczna”
19 „Dr. Max”
20. „DOZ Apteka”
21. „LIBRA”
22. „Multifarm”
23. „Pro-Pharma”
24. „Gemini”
25. „Śląska”
26. „Słoneczna”
27. „Dr. Max”
28. „DOZ Apteka”
29. „LIBRA”
30. „Multifarm”
31. „Pro-Pharma”
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Kolejna fala koronawirusa nie odpusz-
cza, więc zorganizowane spotkanie z 

tej okazji - 10 grudnia, w sali widowiskowej 
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich – odbyło się przy zmniejszonej 
liczbie uczestników, jak nakazały rządowe 
obostrzenia, i wszystkich w maseczkach. 

- Od dwóch lat nie organizowaliśmy 
naszego tradycyjnego Święta Chleba, które 
przez 10 edycji cieszyło się ogromną popu-
larnością – mówił starosta Józef Swaczyna 
– ale tę okazję postanowiliśmy wykorzystać, 
by jednak pewien element związany z tym 
świętem podtrzymać. Stąd konkurs na „Mój 
Przepis na Domowy Chleb” – i jego rozstrzyg-
nięcie w czasie uroczystości. Wierzę, że w 
następnym roku spotkamy się już na Święcie 
Chleba w Parku Miejskim, i pandemia nam w 
tym nie przeszkodzi tym razem. Nawiązując 
do jubileuszu naszego dwutygodnika, dzię-
kował również Radzie Powiatu Strzeleckiego, 
która od 18 lat zatwierdza wydatki z Budżetu 
Powiatu na jego wydawanie.

Jesteśmy już dorośli!
18 lat temu ukazał się pierwszy numer naszego dwutygodnika, a więc… dorośliśmy! 

Wszystkie „osiemnastki” świętuje się, zatem i my postanowiliśmy zaprosić 
naszych Czytelników, Sympatyków i Krytyków na spotkanie. 

To nie był jedyny konkurs, o którego wyni-
kach informowaliśmy podczas tej uroczysto-
ści. Kolejny skierowany był do najmłodszych 
mieszkańców naszego powiatu: przedszkola-
ków i uczniów klas I – III szkół podstawowych. 
Zadaniem dzieci było przygotowanie plakatu 
promującego dobre nawyki ekologiczne oraz 
pokazanie, jak należy dbać o środowisko, tak, 
by móc cieszyć się czystym powietrzem. Był 
to konkurs pod nazwą: DBAJĄC O POWIE-
TRZE I NATURĘ - POKAZUJESZ KULTURĘ, 
organizowany przez Wydział Ochrony Środo-
wiska naszego starostwa w ramach kampanii 
edukacjno-informacyjnej dotyczącej ochrony 
powietrza.

Pozostali uczestnicy konkursu „Mój Przepis na Domowy Chleb”: Barbara Ferdzyn, Agnieszka Spyra, Agnieszka Płaszczyk, Józefa 
Cieślicka, Jadwiga Tumidajewicz, Krysti an Muszkiet, Sylwia Lechowicz, Anna Stach, Teresa Sobota, Katarzyna Hajduk, Elżbieta 
Daniła, Wiktoria Daniła, Zofi a Szczędzina, Alfred Solga i Maria Wysada.

W konkursie „Mój Przepis na Domowy Chleb pierwsze trzy miejsca zajęli:
I miejsce i nagroda wypiekacz do chleba za CHLEB ORKISZOWY Z PŁASKURKĄ w wykonaniu pani Iwony Tyslik
II miejsce – kuchenny robot planetarny za CHLEB PEŁNOZIARNISTY NA ZAKWASIE ŻYTNIM w wykonaniu pani Sybilli Czech
III miejsce i nagroda toster long za WIEJSKI DOMOWY CHLEB w wykonaniu pana Marcina Drzymały.

W tym konkursie nagrody zostały ufun-
dowane przez Darczyńców, fi rmy z terenu 
naszego powiatu, które bardzo hojnie obda-
rowały uczestników. Były to: KRONOSPAN 
KO SP. Z O.O ze Strzelec Opolskich, IZOSTAL 
S.A. z Kolonowskiego, KOLB Sp. z o.o. z 
Kolonowskiego oraz firma ADAMIETZ ze 
Strzelec Opolskich, a wręczał je Przemysław 
Cieśla - dyrektor techniczny KRONOSPANU.

 Nagrody były wspaniałe, na pewno spra-
wią dużo radości zwycięzcom i wyróżnionym, 
ale żadne dziecko biorące udział w konkursie 
nie zostało pominięte – dla wszystkich były 
drobne upominki. 

Zwycięzcami w tym konkursie zostali: 
I miejsce - Antoni Spyra
II miejsce – Maria Janczura
III miejsce - Aleksandra Koj
Przyznano również cztery wyróżnienia, które otrzymali: Malwina Pytko, Antosia Podlodow-
ska, Tomasz Obajtek i Wiktor Odrobiński.

Zwycięzcy konkursu ekologicznego

Ten rysunek 
Antosia Spyry 

zwyciężył 
w konkursie 

ekologicznym

Oni pieką najlepszy chleb (od lewej): 
Marcin Drzymała Sybilla Czech i Iwona Tyslik
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Nasza "osiemnastka"
„Moja Kartka Świąteczna z Powiatem w Tle” – taki tytuł nosił kolejny 

konkurs skierowany do naszych mieszkańców. Celem konkursu była pro-
mocja powiatu strzeleckiego poprzez ujęcie w pracach symboliki powiatu 
lub charakterystycznych dla powiatu miejsc, np. sakralnych, turystycznych, 
przyrodniczych, rekreacyjnych. Wszystkim świetnie się to udało. Prace 
napłynęły do nas w ogromnych ilościach w następujących kategoriach: I - 
dzieci przedszkolne i klasy I-III szkoły podstawowej; II – klasy IV-VIII szkoły 
podstawowej; III – szkoły ponadpodstawowe i dorośli z terenu powiatu 
strzeleckiego.

W kategorii dzieci najmłodszych zwyciężyła praca Emilii Krawczyk. 
W kategorii II – klasy IV-VIII szkoły podstawowej zwyciężyła praca 

Kai Wirskiej. 
W kategorii III – szkoły ponadpodstawowe i dorośli z terenu powiatu 

strzeleckiego zwyciężyła praca Pani Sylwii Płachetki. 
Przyznano również trzy wyróżnienia w każdej z wymienionych wyżej 

kategorii. Otrzymali je: Bartek Feluks, Jan Szymczak i Emilia Swoboda. 

Nasza „osiemnastka” zorganizowana 
została w przedświątecznym okresie. Nie 
mogło więc zabraknąć prelekcji związanej z 
tym tematem. O „Obrzędowości potraw wi-
gilijnych” mówiła pani Izabela Jasińska, etno-
graf z Muzeum Śląska Opolskiego. Znacie ją 
Państwo zarówno z artykułu opublikowanego 
w „Albumie Strzelczan Rodzinnym” na temat 
strojów, jak i łamów naszego dwutygodnika, 
gdzie kilka miesięcy temu pisała o karczmach 
i restauracjach funkcjonujących niegdyś w 
naszym powiecie. 

Jak przystało na prawdziwą „osiemnastkową” uroczystość – była też muzyka. Zespół BIS 
swoim koncertem przypomniał, że trwa jeszcze adwent, ale święta są tuż- tuż. 

Nagroda I – dla Pani Iwony Tyslik za przepis na:
Chleb orkiszowy z płaskurką

Do pieczenia chleba zainspirowały mnie liczne materiały poświęcone zdrowemu 
odżywianiu. Przepis powstał w wyniku modyfi kacji receptur wyszukanych w Internecie i 
jest wypadkową moich licznych prób i błędów.

Chleb orkiszowy wykonuję w dwóch turach: najpierw wyrabiam zaczyn, a po jego 
wyrośnięciu – ciasto zasadnicze, z którego wypiekam chleb. Z podanych niżej składników 
wypiekam jednorazowo 2 bochenki w formach keksówkach (o wym. 30x13 cm). Wyra-
biając chleb używam dużej szklanej miski oraz drewnianej łyżki. 

Składniki na zaczyn:
600 g dokarmionego dzień wcześniej zakwasu żytniego (do zakwasu używam krzycy 

– jednej z najstarszych odmian żyta)
ok. 800 ml ciepłej wody
650 g mąki orkiszowej typ 1050
350 g mąki krzycy
Przelewam do miski zakwas, dodaję wodę i stopniowo przesiewam mąkę. Wyrabiam 

ciasto drewnianą łyżką min. 10 min., a potem przykrywam miskę bawełnianym ręcznikiem 
kuchennym i odstawiam do wyrośnięcia na ok. 5 godz. (czas wyrastania uzależniony jest 
od temperatury w pomieszczeniu i wilgotności).

Ciasto właściwe:
2 łyżki soli
ok. pół szklanki ciepłej wody
400 g mąki płaskurki (czyli starszej siostry orkiszu) typ 630
200 g mąki orkiszowej typ 1050
Gdy ciasto na chleb w misce wyraźnie zwiększy swą objętość (dzięki szklanej misce 

widoczne są liczne pęcherze powietrza w cieście), dodaję 2 łyżki soli, pół szklanki ciepłej 
wody oraz stopniowo przesiewam mąki. Ciasto wyrabiam drewnianą łyżką minimum 
15 min. Następnie przekładam je do wysmarowanych masłem i posypanych otrębami 
orkiszowymi keksówek (formy wypełniam do 2/3 wysokości). Posypuję ciasto ziarnami 
słonecznika i siemieniem lnianym. Przykrywam formy bawełnianym ręcznikiem kuchen-
nym i odstawiam do wyrośnięcia na ok. 3 godziny.

Gdy chleb wyrośnie do górnej krawędzi formy, nagrzewam piekarnik do 230 stopni 
(bez termoobiegu). Przed włożeniem chleba, polewam go odrobiną zimnej wody. Chleb 
piekę w temp. 230 st. przez 30 min, po czym zmniejszam temperaturę do 180 st. i piekę 
kolejne 30 minut.

Po upieczeniu wyciągam chleb z foremek i studzę go na kratce.

Izabela Jasińska

Zespół BIS

Oni zwyciężyli w konkursie 
"Kartka świąteczna z powiatem z tle"

 Zwycięskie kartki w:  kategorii najmłodszych... ...kategorii klas 4-8... ...kategorii młodzieży i dorosłych

Dwa kolejne przepisy na "Mój domowy chleb" w następnym numerze naszego 
dwutygodnika

Prosimy uczestników konkursów "Dbając o powietrze i naturę pokazujesz 
kulturę" oraz "Moja kartka świąteczna z powiatem w tle" o odbiór upomin-
ków do 30 grudnia br. w Starostwie, pok. 310 (3 p.).
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W otoczeniu obecnych ruin zamku/
pałacu w dawnych czasach był 

drewniany gród i jego zabudowa potem 
zamek a w XIX w. po przebudowie powstał 
pałac z parkiem. 

W średniowieczu na tym ważnym szlaku 
handlowym i zapewne miejsce to było za-
budowane. Nazwa miejscowości pochodzi 
od strzelców-łowczych książęcych, którzy tu 
dbali o zwierzynę i zarazem polowali na nią 
a potem dostarczali na stół książęcy. Obecny 
pomnik myśliwego z psem i fontanną na 
rynku z 1929 r. przed ratuszem nawiązuje do 
nazwy miasta i jest oprócz herbu, symbolem 
miasta. 

Zamek mógł zostać zbudowany w drugiej 
połowie XIII w. za czasów za czasów księcia 
opolskiego Władysława (zm. 1281/82), bądź 
jego syna Bolka I (zm. 1313 r.). Po raz pierwszy 
o zamku dowiadujemy się w 1303 r. Zamek 
miał mury obronne i wieżę mieszkalną zbu-
dowaną z kamienia o powierzchni 213,80 m 
kw., szerokości 13,9 m i długości 16,1 m o 
grubości murów od 175 cm do 190 cm. 

W XIV w. książę Albert (ok.1300/7–
ok.1370) rządził swoim księstwem zwanym 
strzeleckim a Strzelce było stolicą księstwa. 
Książę Albert był żonaty z Agnes von Maid-
burg-Hardegg (pol. Agnieszka, zm. 27 maja 
1377 r.), córką burgrabiego Magdeburga i 
hrabiego Hardeck i Retzu Burcharda X(I). 
Strzelecka para książęca miała córkę Elżbietę 
(zm. 1360/61), która w 1359 r. po wyjściu 
za mąż za księcia kujawskiego Władysława 
zwanego Białym (1327/33–1388), niebawem 
zmarła. I tego czasu miała się pojawiać jako 
duch czy zjawa w komnatach zamku. We-
dług zachowanych informacji, ostatnio była 
widziana w grudniu 1796 r. 

Zamek z księstwem po śmierci księcia Al-
berta a potem po śmierci jego żony przeszedł 
w ręce kolejnych Piastów opolskich. Po 
śmierci w 1532 r. ostatniego księcia opol-
skiego Jana II Dobrego, księstwo znalazło się 
pod panowaniem Habsburgów (do 1740 r.). 
Niebawem księstwo strzeleckie z zamkiem 
zostało oddane w zastaw Georgowi von 
Ansbach, potem Georgowi Friedrichowi von 
Ansbach czy królowej Izabeli Jagiellonce. 
Następnie zamek znalazł się w rękach pry-
watnych. Należał do Georga von Redern i 
jego syna Georga von Redern, Margot von 
Kolovrat-Liebstein, Zygfryda von Promnitza, 
potem do znanych w regionie rodów Co-

Dawny zamek książęcy w Strzelcach Opolskich
lonna i Renard. Od 1874 r. właścicielami 
dóbr Strzeleckich byli: Graf Morti mer von 
Tchirschky-Renard (1844–1908), Graf Karl 
von Brühl-Renard (1853–1923), Graf Georg 
von Schlieffen-Renard (1860–1944), Graf 
Wolfgang zu Castell-Castell (1877–1940) i 
jego syn do stycznia 1945 r. Graf Prosper zu 
Castell-Castell (1922–1989).

Zamek był kilkakrotnie na przestrzeni wie-
ków przekształcany i przebudowywany bądź 
rozbudowywany. Pod koniec XVI w. zamek 
został gruntownie przebudowany przez ród 
Redernów. Następna wielka gruntowna prze-
budowana miała miejsce dopiero w XIX w. 
Graf Andres Maria von Renard (1795–1874) 
przebudował zamek i jego otoczenie. W 
miejscu zamku powstała nowa zabudowa 
pałacowa z wielkim i małym parkiem w stylu 
angielskim. 

Pod koniec stycznia 1945 r. pomieszczenia 
pałacu zostały splądrowane przez żołnierzy 
radzieckich a następnie spalony. Dumnie 
nazywany zamek piastowski czy książąt 
opolskich po 1945 r. nie miał szczęścia na 
odbudowę bądź dobrze zabezpieczenia ruin. 
Przez wiele lat na zlecenie miasta, ruiny były 
od czasu do czasu zabezpieczane przed roz-
padaniem. Dopiero na początku XXI w. ruiny 
znalazły się w rękach prywatnego inwestora. 
W 2020 r. została odnowiona wieża zamkowa. 

Ciekawostki…
Zimą, pod koniec stycznia w 1537 r. w 

Strzelcach gościł palatyn Neuburga, O� e-
heinrich (1502–1559) w trakcje podróży po 
posag do Krakowa po swojej babci. Palatyn 
O� eheinrich był wnukiem królewny polskiej 
Jadwigi Jagiellonki (1457–1502) i księcia ba-
warskiego Jerzego Bogatego (1455–1503). 
Podróż przebiegała z Neuburga przez Pragę 
do Krakowa a potem przez Berlin do Neubur-
ga. Palatyn w czasie podróży miał rysownika, 
który naniósł na papier wizerunki odwiedza-
nych miast. Z tego okresu jest jedyny znany 
wizerunek Naszego miasta, zamku i murów 
obronnych.

Z połowy XIX w. znamy wizerunek pała-
cu po przebudowie. Duży przepiękny obraz 
pałacu namalowany w 1857 r. znajduje się 
w Muzeum w Regensburgu (pol. Ratyzbona) 
na Bawarii. 

Na przełomie XIX–XX w. na zamku gościł 
cesarz Niemiec, Wilhelm II (1859–1941). 
Cesarz ze świtą uczestniczył w polowaniach 
m.in. w 1890 r., 1896 r., 1897 r., 1902 r. i 1904 r. 

Na zamku przechowywano przez wiele 
stuleci zgromadzone kosztowności czy dzieła 
sztuki – dzbany, przedmioty z kości słoniowej 
i bursztynu, meble barokowe i rokokowe czy 
szafy japońskie, naczynia szklane, gliniane i 
porcelanowe oraz przedmioty ze kruszców i 
kamieni szlachetnych oraz portrety władców 
i rodów oraz obrazy z epoki baroku. Jeden 
z najsłynniejszych to autorstwa Guercino, 
(właśc. Giovanni Francesco Barbieri) pt. We-
nus, Mars i Kupidyn (Amor) z 1633 r. Najcen-
niejsze eksponaty z zamku zostały w sierpniu 
i jesienią 1944 r. wywiezione przez rodzinę 
zu Castell-Castell na Bawarię i zapewne to 
uchroniło od zagarnięcia bądź zniszczenia 
bogatych zbiorów. A zaginiony obraz (czy 
oryginał?) słynnego malarza Guercino, jak się 
okazuje jest w zbiorach w galerii w Modemie 
we Włoszech. 

Przedstawiona pocztówka na łamach 
Dwutygodnika Powiatu Strzeleckiego zosta-
ła wykonana około 1904 r. (brak widocznej 
wieży kościelnej z 1907 r.). To jedna z ciekaw-
szych pocztówek w zbiorach Powiatowego 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. 
Można domniemywać, że została wykonana 
przez księgarza i wydawcy strzeleckiego 
Arthura Wilperta (1856–1934). Proces wy-
konania kartki był skomplikowany. Pocztów-
kę wykonano ze zdjęcia, dokonano druku 
potem pokolorowano tuszem, utwardzono 
i następnie warstwy papieru sklejono, żeby 
kartka była sztywna. Mimo upływy lat ponad 

stuletnia kartka jest w bardzo dobrym stanie. 
Na pocztówce znajduje jest kilka cieka-

wych informacji. W górnej części pocztówki 
znajduje napis: Gr. Strehlitz – Gräfl . Schloß 
(pol. Strzelce Wielkie – zamek hrabiowski). 
Napis wprowadza w błąd, ta zabudowa 
nie była już zamkiem lecz pałacem. Flaga 
na wieży nie została pokolorowana fl aga w 
barwy cesarstwa niemieckiego – autor jej 
nie dokończył bądź zapomniał. U dołu przed 
pałacem w tym czasie istniał duży staw, który 
w latach 60. XX w. zasypano i powstał szeroki 
pas zieleni z trawą i ścieżką. 

Pałac był zbudowany z cegły i kamienia, 
otynkowany. Wzniesiony na rzucie czwo-
roboku z dziedzińcem pośrodku, piętrowy, 
nakryty dachem namiotowym z dwoma 
nieregularnymi skrzydłami od strony wschod-
niej i zachodniej, dawniej starsze mury były 
połączone z murami miejskimi. Od strony 
parku znajdowało się wejście z portykiem 
kolumnowym i balkonem, częściowo zada-
szony płócienną markizą. Pałac w tym cza-
sie był otoczony krzewami i drzewami oraz 
roślinnością ozdobną przy wejściu (często 
egzotyczną). W murach skrzydła zachodniego 
ustawiona jest wieża zamkowa z balkonem, 
zegarem i latarnią zakończoną hełmem i iglicą 
na fl agę. Z prawej strony kartki jest widoczna 
wieża ratuszowa z lat 1844 – 1846. Prezento-
wana kolorowa pocztówka ukazuje urok tego 
miejsca wśród zieleni i stawu. 

W PCK można zakupić limitowaną serię pamiątek z reprodukcjami pocztówek: 
widokówki odtworzone w skali 1:1 (5 zł), magnesy (5 zł) i kubki 25 zł.

Mam zamiar kupić siostrze ładną na-
rzutę na łóżko na Święta w sklepie 

stacjonarnym. Mam jednak obawy, czy spo-
doba się siostrze. Czy w razie czego można 
do kilku dni zwrócić nieużywany towar?

Nie ma przepisu powszechnie obowią-
zującego regulującego tę kwesti ę. Niektóre 
sieci sklepów dają taką możliwość do jakiegoś 
terminu. Jednak sprzedawca nie musi się na 
to zgodzić. Ewentualną wymianę lub zwrot 
musimy zatem uzgodnić ze sprzedawcą. Jeśli 
dogadamy się w tej kwesti i, prośmy o po-
twierdzenie tego na piśmie w celu uniknięcia 
później ewentualnych nieporozumień. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
możemy jednak odstąpić do 14 dni od umów 
zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i 
na odległość – czyli od wszelkich zakupów 
na prezentacjach, przez telefon, z katalogu 
wysyłkowego czy na odległość.

Warto zastanowić się czy nie kupić w ten 
sposób prezentu, w razie nie trafi enia w gust 
można bowiem odesłać nieużywany towar 

Mieszkańcy pytają o prezenty pod choinkę
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada

bez podania przyczyny. 
Czy to prawda, że towar z promocji nie 

podlega reklamacji? 
Nie, każdy towar podlega reklamacji w 

razie stwierdzenia niezgodności towaru z 
umową do 2 lat od zakupu (żywność – 3 
dni od zakupu lub odpakowania w terminie 
przydatności do spożycia). 

W przypadku towarów przecenionych jest 
jeden wyjątek – jeżeli towar jest przeceniony 
z określonej przyczyny – np. dziura, rysa etc. 
nie można na tą konkretna wadę składać 
reklamacji. Można jednak składać reklamację 
w przypadku ujawnienia się innych wad. 

Kupiłam prezent świąteczny przez 
Internet od osoby prywatnej. Otrzymana 
zabawka nie odpowiada ogłoszeniu. Czy 
mogę normalnie zwrócić towar do 14 dni?

Niestety prawo odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość przysługuje wyłącznie 
konsumentom. A konsumentem jest osoba 
prywatna nabywająca towar od przedsię-
biorcy. Dlatego zakupując towar od osoby 

prywatnej, jak również kupując towar na 
fi rmę, nie mamy prawa odstąpienia od umo-
wy do 14 dni. Jednakże zawsze gdy towar 
posiada jakieś wady lub jest niezgodny z 
ogłoszeniem, mamy prawo złożenia reklama-
cji i żądania w pierwszej kolejności wymiany 
na nowy lub naprawy, a za drugim razem 
możemy od umowy odstąpić i żądać zwrotu 
gotówki. Także mimo braku prawa zwrotu 
towaru zawsze przysługuje nam reklamacja. 
Niestety dochodzenie swoich praw od osób 
prywatnych jest trudniejsze z uwagi na brak 
możliwości skorzystania z pomocy Rzecznika 
Konsumentów czy innych instytucji powoła-
nych do ochrony konsumentów. 

Planuję zakup prezentów przez Internet. 
Na co zwrócić uwagę, zwłaszcza przed Świę-
tami, by nie dać się oszukać?

Z roku na rok coraz więcej osób kupuje 
prezenty przez Internet. Jest to wygodne 
– nie trzeba stać w kolejce, zakupy można 
zrobić szybko bez wychodzenia z domu a 
wybór jest bardzo duży. Zachowajmy jednak 

ostrożność, jeżeli mamy obawy co do fi rmy – 
nie płaćmy wcześniej. Sprawdźmy wiarygod-
ność fi rmy – czy podaje podstawowe dane, 
poczytajmy opinie o fi rmie. 

Podstawowe zasady przedświątecznych 
zakupów:

Uważnie czytaj i sprawdzaj oferty przed-
świąteczne. Przestrzegamy przed strona-
mi internetowymi oferującymi markowe 
produkty w bardzo niskich cenach. Zawsze 
sprawdź, czy na stronie podane są dane 
przedsiębiorcy, zwłaszcza to, gdzie ma sie-
dzibę. W przypadku sprzedawców poza UE 
dochodzenie roszczeń może być utrudnione.

Sprawdź opinie na niezależnych porta-
lach, ponieważ zdarza się, że sklep usuwa 
niekorzystne komentarze z własnej strony. 
Zwróć uwagę na to: kiedy przedsiębiorca 
powstał, ile otrzymał pozytywnych opinii i 
czego one dotyczą, oraz kiedy były dodane.

Towar zakupiony przez Internet możesz 
zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 

dok. na str. 7
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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

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 

Strzelce Opolskie, dnia 13.12.2021 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY STRZELECKIEGO

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2021 r. poz. 247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, 
o wydaniu w dniu 13 grudnia 2021 r. na rzecz Spółki Strzeleckie Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 
10, decyzji nr 558/2021 o pozwoleniu na rozbudowę stacji uzdatniania wody 
w Kalinowicach przy ul. Parkowej, na działce nr 148/1 obręb ewid. Kalinowice. 

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).
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 15 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r.

Przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia, który dla części z nas wiąże 
się z obdarowywaniem bliskich prezentami. Wiele osób wybiera zakupy 

w Internecie, które umożliwiają szybkie i wygodne transakcje. Jednak nie 
wszystkie z nich są bezpieczne. Należy pamiętać, że oszuści działają nie tylko 
w świecie realnym, ale również wirtualnym. 

Strzelecka Policja przypomina o najważniejszych zasadach, o których warto 
pamiętać podczas internetowych zakupów:
-  jeśli kupujemy drogi sprzęt wybierzmy opcję płatności „za pobraniem”
-  sprawdzajmy opinie o sprzedawcy w kilku źródłach, np. na forach inter-

netowych
-  nie dajmy się oszukać na tzw. „okazje” i „promocje”, jeśli cena jakiegoś 

towaru jest nieproporcjonalna do jego rzeczywistej wartości zrezygnujmy 
z wykonania transakcji

-  zwracajmy uwagę na to, czy w ogłoszeniu znajdują się realne zdjęcia 
produktu, a nie powielane z innych stron internetowych

-  sprawdźmy czy fi rma podana w ogłoszeniu istnieje, czy jest zarejestrowana
-  nie zakładajmy kont na stronach internetowych wskazanych przez poten-

cjalnych kupujących, gdzie rzekomo można zrealizować płatność
-  NIGDY nie podawajmy kodów PIN, numeru karty ani kodów zabezpiecza-

jących
-  nie klikajmy w nieznane linki
-  nie instalujmy nieznanych aplikacji w telefonie
-  jeśli nie jesteśmy czegoś pewni lub coś budzi nasze wątpliwości zrezyg-

nujmy z wykonania transakcji.

Uważajmy 
na oszustów!

dni od momentu otrzymania. Musisz tylko wypełnić i odesłać oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić ci wszystkie dokonane płatności. 
Uwaga: jeśli wybrałeś droższy sposób dostawy, otrzymasz tylko kwotę 
zgodną z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez 
sprzedającego.

Ponosisz koszt zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca cię o tym nie 
poinformował lub zgodził się go ponieść.

Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania - możesz go 
sprawdzić tak jak w sklepie stacjonarnym, np. obejrzeć lub przymierzyć.
Jeżeli takie ślady są, sprzedawca może obniżyć kwotę, którą ci wypłaci 
za zwrot.

Dobrze jest sprawdzać przesyłkę przy kurierze, może to pomóc później 
w dochodzeniu roszczeń np. gdy okaże się, że uległa ona uszkodzeniu w 
czasie transportu.

Uwaga: nie wszystkie produkty kupione w sieci będziesz mógł oddać 
korzystając z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Ograni-
czenia dotyczą np. artykułów posiadających krótki termin przydatności do 
użycia, towarów wyprodukowanych na specjalne zamówienie klienta, płyt 
z fi lmami, muzyką lub programami komputerowymi, których zapieczęto-
wane opakowanie otworzyłeś po dostarczeniu. Nie będziesz mógł oddać 
również: biletów na koncerty czy wydarzenia sportowe.

Masz prawo do reklamacji. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do 
sprzedawcy jak najszybciej. Zgodnie z prawem reklamacja przysługuje ci 
w ciągu dwóch lat od daty wydania towaru.

Powiatowy Rzecznik Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów odpowiadaKonsumentów odpowiada

Wszystkim konsumentom życzę udanych i rozważnych zakupów i Wszystkim konsumentom życzę udanych i rozważnych zakupów i 
przygotowań do Świąt. A przede wszystkim pamiętajmy, że pewnych przygotowań do Świąt. A przede wszystkim pamiętajmy, że pewnych 
rzeczy nie da się kupić i by miło i rodzinnie przeżyć Święta niekoniecznie rzeczy nie da się kupić i by miło i rodzinnie przeżyć Święta niekoniecznie 
trzeba dużo wydać. Najważniejsze jest stworzenie wyjątkowej ciepłej, trzeba dużo wydać. Najważniejsze jest stworzenie wyjątkowej ciepłej, 
rodzinnej atmosfery i czas poświęcony najbliższym. To od nas zależy jak rodzinnej atmosfery i czas poświęcony najbliższym. To od nas zależy jak 
piękne będą nasze Święta, prezenty to nie wszystko. piękne będą nasze Święta, prezenty to nie wszystko. 

Zdrowych, radosnych, wyjątkowych rodzinnych Zdrowych, radosnych, wyjątkowych rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia Świąt Bożego Narodzenia 

i wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku i wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 
życzy

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

dok. ze str. 6
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Ad multos annos!

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów dołączamy również swoje: 
wielu jeszcze lat w dobrym zdrowiu, pełnych uśmiechów i radosnych dni!

Zogromną przyjemnością możemy poinformować, że grono Jubilatów - mieszkańców 
naszego powiatu, którzy w ostatnim czasie świętowali okrągłą rocznicę urodzin – znów 

się powiększyło.

Pan Leopold Soko-
łowski, mieszkaniec 
Strzelec Opolskich, 
4 grudnia br. świę-
tował 90 urodziny. 
Dostojnego Jubilata 
odwiedzili przedsta-
wiciele władz gmin-
nych i powiatowych, 
w imieniu których 
cz łonek  Zarządu 
Powiatu Jan Zubek 
przekazał serdeczne 
życzenia oraz urodzi-
nowy prezent. 

Pani Maria Hasterok, mieszkanka Suchej, 
90 rocznice urodzin obchodziła 5 grudnia br. 
Ma troje dzieci – dwóch synów i córkę, 12 
wnuków i 17 prawnuków! W dniu urodzin Jan 
Zubek członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
przekazał Jubilatce list gratulacyjny, najlepsze 
życzenia i urodzinowy upominek w imieniu 
samorządu powiatowego.

Pan Stefan Wycislok, mieszkaniec DPS w 
Strzelcach Opolskich, jubileusz 90-lecia 
urodzin obchodził 11 grudnia br. W dniu 
urodzin do Jubilata pospieszyła Ewelina Jelito 
Sekretarz Powiatu, z życzeniami, gratulacjami 
i urodzinowym upominkiem.

Dzieci w sieci
Konferencja „Dzieci 

w sieci” odbyła się 
3.12.2021r. pod patrona-
tem Starosty Strzeleckiego. 
Brali w niej udział dyrekto-
rzy szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, pe-
dagodzy, rodzice uczniów 
oraz osoby odpowiedzialne 
za edukację w poszcze-
gólnych gminach powiatu 
strzeleckiego. Została zorganizowana przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 
Strzelcach Opolskich oraz Komendę Po-
wiatową Policji w Strzelcach Opolskich. Ze 
względów pandemicznych została przepro-
wadzona on-line.

W związku z kolejną falą pandemii koro-
nawirusa dzieci i młodzież coraz częściej uczą 
się zdalnie. Takie są aktualne potrzeby, ale czy 
zawsze młodzi ludzie muszą tyle czasu spę-
dzać z urządzeniami ekranowymi. Cyfrowy 
świat będzie się rozwijał, czy tego chcemy, czy 
nie. Ułatwia nam życie, ale stwarza też wiele 
zagrożeń. Ich przedstawieniu miała służyć ta 
konferencja.

Poruszono  następujące tematy: „Pan-
demia Covid-19 i korzystanie z sieci. Jak 
dzieci i młodzież poradziły sobie z pandemią” 
przedstawił dr Wiesław Poleszak z Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Innowacji  w Lublinie, „Cy-
berbezpieczeństwo i zagrożenia” - komisarz 
Grzegorz Filipek Wydział do Walki z Cyber-
przestępczością  Komendy Wojewódzkiej 
Policji  w Opolu, „Co czyha w sieci? – zagro-
żenia i przepisy prawne” - sierż. sztab. Maria 
Popanda asystent Zespołu ds. Profi laktyki 
Społecznej, Nieletnich i Patologii Komenda 
Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich, a 
„Jak  nowoczesne technologie wpływają na 
rozwój i edukację dziecka” przedstawiła Ewa 
Zaremba pedagog z Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.

Docierają do nas alarmujące dane – 90% 
dzieci poniżej drugiego roku życia ogląda jakiś 
rodzaj mediów elektronicznych. 40 % dzieci 
rocznych korzysta z tabletów i smar� onów. 
39 % rodziców małych dzieci potwierdza, że 
telewizor jest w ich domach włączony, przez 
co najmniej sześć godzin dziennie. To dużo. 
Reakcja dzieci na kontakt z ekranem może 

powodować nerwowość, brak koncentracji, 
wycofanie z kontaktów międzyludzkich, 
spowolnienie rozwoju mowy, wady postawy. 
Wysokie technologie wpływają u dzieci na 
zaburzenia snu, co warunkuje ich nastrój i  
zachowanie. 

Nie należy popadać w panikę i od razu 
wyrzucać elektroniki z domu. Jeśli jednak 
dziecko zaczyna zachowywać się inaczej po 
obejrzeniu bajki, czy gry komputerowej to 
warto wprowadzić domowe zasady korzysta-
nia z urządzeń komputerowych (ograniczyć 
czas spędzany przy komputerze, smar� onie, 
towarzyszyć dziecku, rozmawiać z nim).  

Zauważają to także inne instytucje: Fun-
dacja „Dajemy dzieciom siłę” – akcją „Jak 
zadbać o dziecięcy mózg”, Ogólnopolska 
Sieć Edukacyjna rozpoczyna cykl „Przygody 
Profesora i N@tki – czyli jak mądrze korzystać 
z internetu”.

Pragniemy, także i my, zainicjować dys-
kusję na temat tego, jak ekrany wpływają na 
prawdziwe potrzeby dziecka i jak my – dorośli 
możemy ograniczyć ich negatywny wpływ na 
rozwój mózgu młodych ludzi. Potrzebujemy 
przebudzenia, zrozumienia i szerzenia świa-
domości na temat niebezpieczeństw, jakie 
niosą technologie ekranowe dla naszych 
dzieci i ich rozwoju. Pragniemy namówić 
rodziców, nauczycieli i wychowawców do 
zachęcania dzieci i uczniów do pozytywnego 
i zdrowego używania ekranów oraz ochronić 
młodych ludzi przed zaburzeniami takimi 
jak: uzależnienia, niepokoje, lęki, nadpo-
budliwość, trudności edukacyjne, trudności 
społeczne. 

Mirosława Stańczak - dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 


