
„Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim 
należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wol-
ność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania 
obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”.

Tak brzmi art. 35.ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

21 grudnia ub.r. Sejmik Województwa 
Opolskiego wystosował  „Apel do Prezydenta 
RP, marszałków Sejmu i Senatu RP, premiera, 
Ministra Edukacji i Nauki, parlamentarzystów 
z województwa opolskiego, Wojewody Opol-
skiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, Związku 
Województw RP, w sprawie obniżenia wyso-
kości subwencji oświatowej na edukację w 
zakresie języków mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka regionalnego na rok 
2022”.

5 stycznia br. Rzecznik Praw Obywatel-
skich w liście do Marszałka Senatu RP:  „(…) 
Do mojego Biura w ostatnich dniach wpłynę-
ło stanowisko strony mniejszościowej Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych dotyczące zamiaru obniżenia 
wysokości subwencji oświatowej na edukację 
w zakresie języków mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 
2022, w którym podzielono obawy przekaza-
ne mi w korespondencji z przedstawicielami 
mniejszości niemieckiej. W dokumencie tym 
wskazano, że projektowane przepisy mogą 
wpłynąć na ograniczenie wykonywania w 
ramach systemu oświaty RP zadań umożli-
wiających podtrzymywanie poczucia tożsa-
mości uczniów należących do mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym (…).”

4 stycznia br. ogłoszono Stanowisko 
Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego 
w sprawie obniżenia wysokości subwencji 
oświatowej na edukację w zakresie języków 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego na rok 2022.

Prawie 40 milionów mniej 
dla Mniejszości Niemieckiej

Tymczasem 17 grudnia ub.r., kiedy  
na posiedzeniu Sejmu przyjmo-

wano projekt budżetu na rok 2022, 225 
posłów PiS, trzech posłów Kukiz’15 i 
dwóch posłów niezrzeszonych przegło-
sowało ustawę z poprawkę zmniejszającą 
finansowanie nauki języka niemieckiego 
jako języka mniejszości narodowych w 
szkołach o 39,8 milionów złotych.

Nie mówcie, że Was to nie obchodzi. 
Nie mówcie, „co to za mniejszość, która 
nie umie niemieckiego”. Nie mówcie – 
nam nic do tego.

Dlaczego? Bo to dotyczy nas wszyst-
kich. Nas, którzy mieszkają na Śląsku 
Opolskim. Szczycimy się naszą wielokul-
turowością i różnorodnością. Tolerancją. 
Nasza tożsamość czerpie z wielu źródeł. 
Polskich, niemieckich, czeskich, śląskich, 
kresowych. Z wielu religii, tradycji, hi-
storii.

Mieszkamy tutaj, jesteśmy Europej-
czykami. Jesteśmy sąsiadami. Nasze 
dzieci, niezależnie od tego, czy należą 

do polskich czy niemieckich rodzin, mo-
gły uczyć się niemieckiego jako języka 
mniejszości, bo mieszkają na terenie  
zamieszkiwanym przez mniejszość nie-
miecką. A język mniejszości narodowej 
jest nauczany zgodnie z wolą rodziców, 
niezależnie od ich pochodzenia.

Znajomość języków i innych kultur 
otwiera naszym dzieciom świat. Dlaczego 
języków, a nie języka niemieckiego; i kul-
tur a nie kultury  – można zapytać. Otóż 
dlatego, że wprowadzone przepisy mogą 
pogorszyć sytuację prawną wszystkich 
mniejszości narodowych i etnicznych 
w Polsce:  białoruskiej, litewskiej, łem-
kowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, sło-
wackiej, romskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, 
żydowskiej i Kaszubów. 

Nie mówcie, że oni są daleko. Nie 
mówcie, że Was to nie obchodzi. Wielu 
z nas pochodzi z rodzin „mieszanych”. 
Mamy wybierać, która część rodziny jest 
lepsza? I o których korzeniach mamy 
zapomnieć?!  
  
  

Apelujemy i protestujemy
11 stycznia br. Łukasz Jastrzembski, Bur-

mistrz Leśnicy i jednocześnie przewodniczący 
Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, 
Waldemar Gaida Wicestarosta Powiatu 
Strzeleckiego, Edyta Gola Radna Wojewódzka 
oraz poseł Ryszard Galla spotkali się z opol-
skim kuratorem oświaty Michałem Siekiem, 
by wyrazić swoje zaniepokojenie w kwestii 
decyzji Sejmu z 17.12.2021 o zmniejszeniu 
środków w części oświatowej subwencji 
ogólnej przeznaczone na naukę języków 
mniejszości narodowych i etnicznych, w tym 
języka niemieckiego, jako języka mniejszości.

12 stycznia br. Marszałek Senatu RP 
podczas konferencji: „Przywróciliśmy równo-
cześnie – i to jest poprawka nr 3 – środki, o 
które Sejm pomniejszył subwencję oświato-
wą dla samorządów przeznaczoną na finan-
sowanie zadań na rzecz mniejszości narodo-
wych i etnicznych oraz osób posługujących 
się językiem regionalnym, czyli językiem 
kaszubskim. To była kwota pomniejszająca w 
wysokości 39 milionów 800 tysięcy zł.”

Protestuje środowisko akademickie, 
środowiska gospodarcze oraz nauczyciele, 
którzy wystosowali petycje, sprzeciwiające 
się tej decyzji. Można je znaleźć na: www.pe-
tycjeonline.com i podpisać petycję rodziców.

Swój sprzeciw można dołączyć również 
pod hasztagiem #Sprachlos #NieMaMowy

Temat sprzeciwu przeciwko obcięciu 
subwencji oświatowej stanie również na 
najbliższej sesji Rady Powiatu Strzeleckiego, 
26 stycznia br.

Punkt Szczepień w Powiatowym Centrum Kultury działa dalej: 
do 31 marca 2022 roku! 

Można się tu zaszczepić pierwszą i drugą dawką oraz tzw. dawką przypominającą. 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Przypominamy: nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Wystarczy przyjść 
prosto z ulicy. Szczepić się tu mogą dorośli, młodzież i dzieci od 5 roku życia.

Telefon kontaktowy: 530 808 464.

Piąta fala koronawirusa nadciąga nieubłaganie. Omikron, jak stwierdził 
minister zdrowia Adam Niedzielski 17 stycznia br., już odpowiada za 

20 proc. wszystkich zakażeń w kraju. Wszystko też wskazuje, że wkrótce 
dojdziemy do poziomu kilkudziesięciu tysięcy zachorowań dziennie.  
W tej chwili jest to kilkanaście tysięcy, za to liczba zgonów sięga kilkuset: 
18 stycznia br. stwierdzono 19.625 przypadków i 370 zgonów.

Szczepcie się!

dok. na str. 4

18 stycznia w siedzibie naszego starostwa odbyło się spotkanie dotyczące projektu 
profilaktyki zdrowotnej na terenie Powiatu Strzeleckiego.

O zdrowiu i profilaktyce

O lewej stoją: dr n. med. Roman Kolek Członek Narodowej Rady Polityki Zdrowotnej, Ewelina 
Jelito Sekretarz Powiatu, dr n. med. Andrzej Trybusz  Prezes Narodowego Centrum Profilaktyki 
Zdrowotnej, Wiceprzewodniczącego Narodowej Rady Polityki Zdrowotnej, Józef Swaczyna 
Starosta Strzelecki i Piotr Bykowski Doradca Zarządu NCPZ.
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Po minucie ciszy dla uczczenia pamięci byłego 
radnego Powiatu Stanisława Tubka, przystąpiono 
do obszernego porządku obrad, do których sta-
rosta Józef Swaczyna zgłosił kilka autopoprawek, 
sygnalizowanych już wcześniej na Komisji budżetu. 

Starosta J. Swaczyna przedstawił również 
informację o pracy Zarządu w okresie między-
sesyjnym. W związku z tą informacją radny 
Kazimierz Kubal zapytał o spotkanie starostów z 
wojewodą i ewentualnym przekształceniu szpitala 
w Kędzierzynie-Koźlu na szpital jednoimienny. Sta-
rosta odpowiedział, że ostatecznie zrezygnowano 
z tego pomysłu i jedynym takim szpitalem będzie 
placówka w Oleśnie; nie do przyjęcia byłoby pozo-
stawienie SOR-u w naszym szpitalu jako jedynego 
do obsługi 300 tysięcy mieszkańców w czterech 
województwach. W naszym szpitalu pozostaje 
natomiast 36 łóżek covidowych, dodał też, że 19 
listopada, kiedy dwa oddziały w naszym szpitalu 
zostały przekształcone na covidowe, na 9 przyję-
tych pacjentów 8 to były osoby niezaszczepione.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie 
sprawozdań z działalności komisji problemowych 
Rady w roku 2021 – zostały przyjęte jednogłośnie, 
podobnie jak plan kontroli Komisji Rewizyjnej 
na rok 2022. Radni byli jednomyślni także przy 
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 
2022 oraz w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.

Następny punkt to podjęcie uchwały w 
sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego 
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich. Zanim do tego doszło 
– radny Sławomir Tubek zapytał o to, czy w pro-
gramie naprawczym szpitala powinny się znaleźć 
problemy kadrowe.

Odpowiedziała mu obecna na sesji dyrektor 
Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
Beata Czempiel. – W planie naprawczym uwzględ-
nione, bo to istotny problem. Poszukujemy ich 
także przez wyspecjalizowane agencje zajmujące 
się pozyskiwaniem kadr medycznych z zagranicy.

Starosta J. Swaczyna: - Nie liczmy na żadne 
cuda w przyszłym roku, jeśli nie zmieni się system 
wyceny procedur, a co za tym idzie – cały kontrakt 
dla szpitala. To dotyczy nie tylko naszego szpitala, 
ale wszystkich powiatowych placówek. Od dwóch 
lat wszyscy notujemy straty; wiele oddziałów na 
Opolszczyźnie jest nieczynnych, ale głosów tych 
najmniejszych szpitali w Polsce nikt nie słucha, na 
razie covid wszystko przykrywa. Do tej pory nic też 
nie wyszło z rządowych planów restrukturyzacji 
szpitali, mimo wskazanych wcześniej terminów.

W tej samej sprawie zabrał głos wiceprzewod-
niczący Rady Stanisław Krawiec, przypominając, 
że obowiązku przygotowania programu napraw-
czego szpitala wynika z faktu notowania przez 
placówkę straty w ciągu trzech miesięcy. – Jest to 
któryś z rzędu plan naprawczy, na którym dysku-
tujemy, ale jeśli w tym planie pojawia się punkt 
związany z oszczędzaniem na energii elektrycznej i 
gazie, przy zapowiadanych podwyżkach, to musze 
o to zapytać. 

- Przy inwestycji w fotowoltaikę, którą chce-
my zrealizować przy pomocy środków unijnych 
lub rządowych – takie oszczędności się pojawią, 
mimo długiego okresu zwrotu kosztów inwestycji, 
to wiąże się również z przebudową stacji trans-
formatorowej i pozyskiwaniem prądu średniego 
napięcia, a nie niskiego, jak do tej pory, dzięki 
czemu można będzie skorzystać z innej taryfy. 
Chcemy rozbudować też szpital o nowy budynek 
na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, a to wiązać się 
będzie także z koniecznością zainstalowania pomp 
ciepła – odpowiedziała dyrektor Beata Czempiel.

Przewodniczący Rady Stefan Szłapa przypo-
mniał gorące dyskusje na Komisji Gospodarczej w 
odniesieniu do niemal 80 proc. kosztów funkcjo-
nowania szpitala, jakie pochłaniają płace. – Radni 
mieli też wątpliwości co do przychodów szpitala.

- W tej chwili nie mamy pewnych informacji co 
do przychodów z racji działalności naszych dwóch 

Sesja Rady Powiatu

oddziałów jako covidowych; poza tym płace rosną 
nie tylko u nas; gdybyśmy zamknęli któryś z od-
działów, z powodu złej sytuacji finansowej szpitala, 
prawdopodobnie nigdy nie została przywrócona 
jego działalność – odpowiedziała dyrektor Beata 
Czempiel. – Jesteśmy szpitalem ostrodyżurowym, 
potrzebnym w środowisku.

- Zapewne w maju powrócimy do tego tematu 
– zapowiedział Przewodniczący Rady S. Szłapa, a 
radni uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu 
Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich przyjęli przy 
jednym głosie wstrzymującym się.

Kolejne dwie uchwały sprawach: określenia 
zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, 
na które przeznacza się w 2022 roku środki Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych i wysokości środków na ich finansowa-
nie oraz nowelizacji uchwały z grudnia 2020 roku 
w sprawie określenia zadań realizowanych przez 
Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w roku 
2021 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na 
ich finansowanie przyjęto jednogłośnie.

Tak samo radni głosowali nad uchwałami 
w sprawach: ustalenia wysokości opłat za usu-
wanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi 
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 
pojazdu i nowelizacji uchwały w sprawie ustalenia 
zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego 
przysługują diety (dotyczyło to drobnej korekty 
w punktacji – przyp. red.).

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-
2024 została przyjęta stosunkiem głosów 15 za i 2 
wstrzymujące się. Kolejna, w sprawie zmiany bu-
dżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2021 została przyjęta jednogłośnie, podobnie 
jak w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 
oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji 
w roku budżetowym 2022.

Następne dwie uchwały dotyczyły naszego 
szpitala. Pierwszą była nowelizacja uchwały z dnia 
29 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia 
planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2021 
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich, którą przyjęto jedno-
głośnie.

Drugą - uchwała w sprawie zatwierdzenia 
planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2022 
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich.

Radny K. Kubal jako przewodniczący Komisji 
gospodarczej poinformował, że komisja głosowała 
przy jednym głosie sprzeciwu, dodał też, że jako 
radny ma wątpliwości, do jakiej granicy długu 
mogę o tym dokumencie wyrazić pozytywną 
opinię; tu planowany jest dług w wysokości 800 
tysięcy złotych. Szpital jest gwarancją naszego 
zdrowia, a boli mnie, że już planowana jest taka 
strata, przy czym nie wiadomo, czy się zmniejszy 
czy zwiększy. Szpital się modernizuje, to dobrze, 
ale przy rosnących kosztach szpitala składam 
wniosek, by odbyło się wspólne posiedzenie komi-
sji budżetu i gospodarczej w celu przeanalizowania 
całokształtu działalności szpitala.

Przewodniczący S. Szłapa: - To byłoby możli-
we w kwietniu lub maju.

Wicestarosta Waldemar Gaida: - Z jednej 
strony przyjmujemy program naprawczy szpitala, 
przypominam, że płatnikiem jego działalności 
jest NFZ, mamy analizy ekonomiczne, mamy cały 
wachlarz informacji, wiemy z jaką determinacją 
dyrektor placówki zabiega o środki zewnętrzne 
na inwestycje, ale z drugiej strony jest wniosek 
o wspólne posiedzenie komisji i dalsze analizy. 
Czego jeszcze nie wiemy o szpitalu? Przecież to nie 
jest pierwszy program naprawczy szpitala, który 
przyjmujemy i nie pierwszy program inwestycyj-
ny. Stoimy przed zmianą systemu i reformą sieci 

szpitali w 2022, przed uruchomieniem Funduszu 
Medycznego, z którego mają być finansowane in-
westycje szpitalne. Możemy wspierać inwestycje, 
przy częściowym poręczeniu z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego, ale nie działalność medyczną i 
kontrakt z NFZ, z którego finansowane są również 
płace. Problem kadry medycznej jest nie tylko 
problemem naszego województwa. Jako radny 
mam prawo zapytać, o czym mamy debatować 
w połowie roku. 

Radny S. Krawiec: - Między innymi o tym, co 
udało się zrealizować z tych planów, będziemy też 
wiedzieć, jak wygląda kontrakt z NFZ, a poza tym 
moglibyśmy zapytać o stopień zadowolenia na-
szych mieszkańców z usług medycznych naszego 
szpitala. A może warto byłoby jednak zastanowić 
się, czy nie połączyć najbliższych szpitali: ciągle 
mówimy o naszym, kędzierzyńskim i krapkowi-
ckim, a może trzeba by zacząć mówić o jednym, 
zamiast o tym, że każdy walczy o przetrwanie? To 
mój głos w dyskusji. 

Wicestarosta W. Gaida: - W maju będzie za 
wcześnie, o realizacji inwestycji będzie można 
mówić pod koniec roku. Przypomnę, że nowa 
perspektywa dla województwa opolskiego zna-
cząco ogranicza wsparcie dla szpitali w ujęciu 
subregionów, ale może pojawią się nowe źródła 
finansowania w trybie konkursowym lub ze 
środków marszałka. Może jednak warto byłoby 
zorganizować debatę zdrowotną, bardzo otwar-
tą, z punktu widzenia mieszkańców, bo wszyscy 
mieszkańcy są nasi i razem stanowimy wspólnotę. 

Przewodniczący Rady S. Szłapa: - W planie 
pracy, który przyjęliśmy dzisiaj, jest debata na 
temat służby zdrowia, może to dobry termin.

Radny K. Kubal: - O szpitalu wiemy dużo. Ale 
jesteśmy organem założycielskim dla szpitala, czy 
będziemy spłacać stratę 800 tysięcy, jeśli on sam 
tego nie zrobi? A budżecie na rok 2002 tego nie 
mamy zaplanowanego.

Wicestarosta W. Gaida: - Przypomnę, że już 
szpital przechodził restrukturyzację przy zadłuże-
niu na kwotę 5 mln złotych i wzięli w tym udział 
pracownicy, którzy zrezygnowali ze świadczeń 
socjalnych. Mam nadzieję, że kontrakt wzroś-
nie, i oby tego wszystkiego nie przejadły płace. 
Chcę też przypomnieć, że społeczeństwo nam 
się starzeje i już był moment, że do naszych DPS 
trafiało zbyt wiele osób wymagających opieki ZOL 
i hospicyjnej. ZOL przyszpitalny mógłby ten prob-
lem rozwiązać, tym bardziej, że jego działalność 
byłaby dochodowa. Tym bardziej, że ma powstać 
nowa sieć szpitali i być może zmieni się struktura 
właścicielska szpitali. Przypomnę też, że już z 15 lat 
temu oceniano, że na Opolszczyźnie, w stosunku 
do liczby ludności i rysujących się już wówczas 
tendencji demograficznych, łóżek szpitalnych 
jest zbyt dużo; w naszym szpitalu – ok. 50. W tym 
kontekście też trzeba patrzeć na uruchomienie 
ZOL, i na fakt, że na razie jedynym publicznym 
płatnikiem świadczeń medycznych w publicznych 
szpitalach jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Starosta J. Swaczyna: - Podyskutowaliśmy i 
co? Nic. Kolejne apele możemy podejmować, jak 
robią to starostwie, marszałkowie i – nic. Środki 
na szpitale są, jakie są i się nie zmienią. Służba 
zdrowia jest, jaka jest, choć od 30 lat się ją refor-
muje. Tylko efektów tego nie widać. Na debatę 
można zaprosić NFZ. Zapewne nie przyjedzie, bo 

co będzie miał powiedzieć, skoro jest tylko prze-
kaźnikiem pieniędzy?

Po tej dyskusji radni uchwałą zatwierdzili plan 
finansowy i inwestycyjny na rok 2022 Szpitala 
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzel-
cach Opolskich (15 głosów za, 1 wstrzymujący się).

Przyszedł czas na najważniejsze dla naszego 
samorządu uchwały – związane z budżetem na 
rok 2022. Pierwsza z nich dotyczyła wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2022-2025. Przewodniczący wszystkich komisji 
problemowych Rady poinformowali, że wszystkie 
zaaprobowały projekt uchwały jednogłośnie. Na 
sesji radni nie byli jednomyślni: 15 głosowało za, 
1 wstrzymał się od głosu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w wielo-
letniej prognozie finansowej naszego samorządu 
na lata 2022-2025 ujęte są również duże zada-
nia inwestycyjne, opiewające łącznie na kwotę 
35 milionów złotych. Są to: budowa Centrum 
Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz 
z opracowaniem dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej, budowa hali sportowej wraz z 
łącznikiem, oświetleniem i monitoringiem przy 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
oraz przebudowa wielofunkcyjnego kompleksu 
sportowego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem 
i monitoringiem przy Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskie-
go w Strzelcach Opolskich. Osobny rozdział to 
inwestycje drogowe, tak potrzebne i oczekiwane 
przez mieszkańców, ale niezwykle kosztowne. Z 
tego też względu niezbędne będzie pozyskanie 
zewnętrznych źródeł dofinansowania. Takie możli-
wości daje Rządowy Fundusz Polski Ład, w którym 
można uzyskać dofinansowanie w wysokości 95 
proc. oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, skąd 
maksymalne dofinansowanie może wynieść 80 
proc. inwestycji. Gdyby udało się zrealizować te 
zamiary, przy skorzystaniu z Polskiego Ładu koszt 
inwestycji na drogach powiatowych w najbliższych 
latach wyniósłby ponad 30,3 mln zł, a dodatkowo 
ponad 29,1 mln zł, gdybyśmy uzyskali dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu Drogowego. Kolejną 
część zadań można by również zrealizować przy 
współpracy z samorządami gminnymi, gdzie kosz-
ty dzielone są po połowie. Jest wszakże pewien 
warunek: plan tych przedsięwzięć może być zrea-
lizowany wyłącznie przy otrzymaniu zakładanego 
dofinansowania bezzwrotnego, w przeciwnym 
przypadku po prostu dana inwestycja nie dojdzie 
do skutku z uwagi na priorytetowe w prowadzeniu 
gospodarki zachowanie bezpieczeństwa finanso-
wego w zakresie realizacji przez Powiat bieżących 
zadań publicznych. 

Główny punkt tej sesji to uchwała budżetowa 
na rok 2022. Przewodniczący Komisji budżetu Jo-
achim Szostok podkreślił, że prace nad budżetem 
Powiatu Strzeleckiego trwały kilka miesięcy. – To 
budżet bardzo trudny, ale udało się skonstruować 
jego ostateczny kształt. 16 listopada Zarząd Powia-
tu przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
projekt budżetu. 30 listopada Komisja budżetowa, 
po uwzględnieniu opinii wszystkich pozostałych 
komisji, i po pozytywnej opinii RIO oraz Składu 
Orzekającego RIO, zaaprobowała jednogłośnie 
budżet Powiatu Strzeleckiego na przyszły rok. 

Ostatnia w ubiegłym roku sesja, zwołana na 22 grudnia, po dłuższej przerwie odbywała 
się nie w systemie zdalnym czy hybrydowym, a stacjonarnym, ale z zachowanym 

dystansem i większość z 17 radnych miała maseczki.  Trwała niemal cztery godziny, a zaczęła 
się od gratulacji - dla całej załogi strzeleckiego PUP, przekazanych na ręce dyrektora Norberta 
Jaskóły za zajęcie pierwszego miejsca  w Polsce w „Rankingu efektywności zatrudnieniowej 
prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej”.

dok. na str. 4
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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/

INFORMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe
INŻYNIER BUDOWY ZIMNA WÓDKA - wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo 

(ewentualnie studia w trakcie)
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B mile widziane
 wg zleceń - umiejętności budowlane
KONSERWATOR BATERII SIERONIOWICE - uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP 
TRAKCYJNYCH
ELEKTRYK/ AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe,
  - uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP,
  - doświadczenie zawodowe min. 1 rok
ELEKTROAUTOMATYK W DZIALE SIERONIOWICE - wykształcenie kierunkowe, 
UTRZYMANIA RUCHU
KUCHARZ/ KUCHARKA ROŻNIATÓW - wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA ROŻNIĄTÓW - wykształcenie zasadnicze zawodowe
KELNER/ KELNERKA ROŻNIĄTÓW - wykształcenie zasadnicze zawodowe
KELNER/ KELNERKA KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE - wykształcenie podstawowe
KASJER SPRZEDAWCA ŻĘDOWICE - wykształcenie podstawowe
 (praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności)
KASJER SPRZEDAWCA LEŚNICA - wykształcenie podstawowe
 (praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności)
MAGAZYNIER SIERONIOWICE - uprawnienia UDT
operator wózka wysokiego składania
MAGAZYNIER (kompletacja) SIERONIOWICE
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykształcenie podstawowe
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE - wykształcenie podstawowe 
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techniczne,
  - doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPEATOR MASZYN KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techniczne
MONTER FOTELI SAMOCHODOWYCH ROŻNIĄTÓW - wykształcenie podstawowe
PALACZ CO DZIEWKOWICE - uprawnienia palacza
PRACOWNIK W OGRODNICTWIE BALCARZOWICE/ - prawo jazdy kat B mile widziane 
 SIERONIOWICE
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY GRABÓW - uprawnienia diagnosty samochodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, 
że w ramach  projektu:                                              

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 
w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy w powiecie strzeleckim (VII)”

ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia 
ubiegających się  o przyznanie jednorazowej dotacji  na podjęcie 

działalności gospodarczej w terminie 

od 24 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r. 

Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000 zł.
         

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 77 4621818

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, 
że w ramach  projektu:                                              

„STRZELECKI MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”
Działanie 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

(POWER) 2014  – 2020

ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia ubie-
gających się  o przyznanie jednorazowej dotacji  na podjęcie działal-

ności gospodarczej w terminie 

od 24 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r. 

Maksymalna kwota dofinansowania to 32 750 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 77 4621818

Od 24 stycznia 2022 r. Wydział będzie obsługiwać  klientów w SALI 
OBSŁUGI, którzy wcześniej zostali umówieni na dany dzień i godzinę. 
Osoba powinna zgłosić się do INFORMACJI w holu Urzędu, gdzie zostanie 
skierowana na odpowiednie stanowisko.

Telefonicznej rezerwacji dnia i godziny w zakresie rejestracji, zgłoszenia zby-
cia, nabycia, wyrejestrowania pojazdu, itp. można dokonać pod nr  tel. 77 440 
17 00. Sytuacja ta może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

Bezpośrednio przed salą obsługi mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby, 
które wcześniej zostały umówione na 5 min. przed wyznaczoną godziną, z za-
chowaniem stosownej odległości pomiędzy sobą.

Osoby, które nie będą posiadać zasłoniętych ust i nosa nie będą obsługiwane.
Istnieje również obowiązek dezynfekcji rąk. Dozowniki znajdują się przy 

wejściu do holu Urzędu.
Przypominamy również, że:

1.  istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do 
zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu w INFORMACJI  na parterze Starostwa 
-  za potwierdzeniem, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną - 
Skrzynka podawcza EPUAP  Adres skrzynki podawczej: /ja9s07ql6o/Skryt-
kaESP, w/w czynności należy dokonać w ustawowym terminie 60 dni.

2.  wszystkie informacje dotyczące rejestracji pojazdów, dowodów rejestracyj-
nych, prawa jazdy  znajdują się na stronie internetowej Wydziału Komuni-
kacji, włącznie z drukami do pobrania - BIP Powiatu Strzeleckiego www.bip.
powiatstrzelecki/  MOJA SPRAWA – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 W przypadku problemów z pobraniem z internetu druki i informację można 
pobrać w biurze informacji w holu Starostwa,

3.  zgodnie z przepisami w przypadku poruszania się pojazdem po Polsce nie 
trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego.

Informacje z zakresu Wydziału udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną.  

77 440 707 - 710 – rejestracja pojazdów,  
77 440 711 - 712 – dowody rejestracyjne oraz pozostałe sprawy, 

77 440 706 – prawa jazdy, holowanie, transport itp.

Funkcjonowanie Wydziału 
Komunikacji i Transportu  

w Starostwie Powiatowym 
w Strzelcach Opolskich 

w związku z sytuacją epidemiologiczną

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. Żeromskie-

go 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. Pia-

stów 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 2022 r.

19. „DOZ Apteka”
20. „LIBRA”
21. „Multifarm”
22. „Pro-Pharma”
23. „Gemini”
24. „Śląska”
25. „Słoneczna”

26. "Vita"
27. „Dr. Max”
28. „DOZ Apteka”
29. „LIBRA”
30. „Multifarm”
31. „Pro-Pharma”

STYCZEŃ 2022
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Przed głosowaniem radnych Skarb-
nik Powiatu Strzeleckiego Jolanta Dro-
chomirecka w skrócie podsumowała 
założenia budżetowe: - Dochody zapla-
nowano na poziomie 116.393.758,74 
zł, przychody na poziomie 7.412.379,88 
zł, natomiast wydatki i 121.241.159,66 
zł, deficyt wyniesie 4.847.400,92 zł, i 
sfinansowany zostanie przychodami 
pochodzącymi z wolnych środków oraz 
niewykorzystanych środków otrzyma-
nych z tytułu uzupełnienia subwencji 
ogólnej w 2021 r.

Budżet Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2022 radni przyjęli jednogłośnie. 
Starosta J. Swaczyna podziękował za 
podjęcie tej uchwały, dziękował także 
Zarządowi oraz Skarbnik Powiatu i całe-
mu wydziałowi finansowemu za przygo-
towanie dokumentu. Podzielił się także 
refleksją, że w ostatnich latach widać 
znaczne ograniczenie samodzielności 
samorządów, a dotyczy to nie tylko 
samorządu powiatowego, ale również 
gminnych. – Nie jest to budżet marzeń, 

nie wszystkie zadania proponowane 
przez radnych zostały w nim uwzględ-
nione, za co będziecie rozliczani przez 
swoich wyborców. Fakty jednak wska-
zują, że z ograniczeniami finansowymi 
należy liczyć się w kolejnych latach.  
W poprzednich okresach mogliśmy 
liczyć na przykład na dofinansowanie 
inwestycji na drogach powiatowych 
z funduszy unijnych, teraz środki UE 
płyną autostrady i drogi krajowe, wy-
chodząc z założenia, że dofinansowanie 
dróg powiatowych to zadanie rządowe.

W punkcie sprawy bieżące prze-
kazano gratulacje dla Gminy Ujazd, 
której starania o wpisanie tradycji 
układania dywanów kwietnych w czasie 
obchodów święta Bożego Ciała została 
wpisana na światową listę niemate-
rialnego dziedzictwa UNESCO zostały 
zwieńczone sukcesem (stało się to 16 
grudnia ub.r.). Kwiaty i list gratulacyjny 
starosta Józef Swaczyna przekazał na 
ręce burmistrza Huberta Ibroma.

Sesja Rady Powiatu
dok. ze str. 2

Od momentu uruchomienia 
tego punktu przy ul. Dwor-

cowej 23 w Strzelcach Opolskich 
przez Powiat Strzelecki, którego 
Zarząd podpisał umowę z NZOZ 
Kardiologia, czyli od 27 kwietnia 
2021 r. do 31 grudnia 2021 r., 
zaszczepiono tu 31.469 osób. W 
tym: 29.848 dorosłych; 777 dzieci 
od 12 do 15 roku życia, 538 dzieci 
w wieku 15-18 lat i 306 dzieci od 5 
do 11 roku życia, co było możliwe 
od 16 grudnia ub.r.

Szczepionki, choć nie stanowią 
absolutnej zapory przed zaka-
żeniem, chronią przed ciężkim 
przebiegiem choroby. W naszym 
powiecie wciąż zbyt mały poziom 
szczepień –  najwyższy uzyskała 

Starosta Strzelecki zatrudni osobę na stanowisku: 

Inspektor 
w Wydziale Dróg Powiatowych 

Szczegóły: bip.powiatstrzelecki.pl
zakładka Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze.

Od 26 lipca do 13 grudnia 
ub.r. trwała przebudowa 

mostu nad rzeką Padół na ul. Zdzie-
szowickiej, której wykonawcą była 
opolska firma BUD-BAU. 

Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 1.671.432,18 zł brutto, w tym 
dofinansowanie Gminy Leśnica – 
200.000,00 zł oraz Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg – 811.512,22 
zł; resztę pokrył Powiat Strzelecki z 
własnego budżetu.

Zakres inwestycji obejmował 
rozbiórkę istniejącego mostu, kład-
ki dla pieszych, a także częściowo 
kamiennych murów oporowych. 
Zastąpiły je ściany masywne z koszy 
gabionowych (koszy stalowych wy-
pełnionych materiałem skalnym).

Nowy most, jednoprzęsłowy, o 
konstrukcji płytowej, zabezpieczo-
ny stalowymi balustradami, jest 
szerszy niż poprzedni, co pozwo-

Szczepcie się!
Gmina Strzelce Opolskie – 55,0 
proc. Na drugim miejscu plasuje się 
Gmina Leśnica – 46,2 proc., Gmina 
Izbicko – na trzecim z 46,0 proc. za-
szczepionych mieszkańców. Dalej: 
Ujazd – 43,9 proc. Kolonowskie – 
42,4 proc., Jemielnica i Zawadzkie 
po  41,7 proc.

Gminy, które mają najwięk-
szy poziom szczepień, otrzymują 
nagrody finansowe. W ramach 
konkursu „Rosnąca Odporność” , w 
listopadzie ub.r. otrzymały je gmi-
ny: Leśnica, Kolonowskie i Strzelce 
Opolskie.

 Starosta Strzelecki  w grudniu 
ub. roku wystąpił do Ministra Zdro-
wia z pismem, w którym zawarł 
propozycję, by podobne benefity 

przyznawano również samorzą-
dom powiatowym. Pod koniec 
roku otrzymał odpowiedź, w której 
Ministerstwo Zdrowia dziękuje za 
podjęcie inicjatywy zorganizowania 
i uruchomienia  punktu szczepień 
przeciwko COVID-19 w naszym 
powiecie (ten właśnie, który mie-
ście się w siedzibie Powiatowego 
Centrum Kultury), ale jednocześnie 
wskazuje, że „środki uzyskane przez 
gminy (…) służą mieszkańcom po-
wiatu strzeleckiego”. Pismo kończy 
się zdaniem: „Jednocześnie zapew-
niam, że inicjatywa, by w ramach 
proponowanych kolejnych akcji 
promocyjnych powiaty były ich 
beneficjentami, zostanie poddana 
analizie”. 

Most w Leśnicy gotowy

dok. ze str. 1

liło na ułożenie chodnika wzdłuż drogi. Chodnik na moście jest pokryty 
izolacjo-nawierzchnią żywiczną, natomiast poza mostem – wyłożony  
betonową kostką brukową. 

Podpory mostu zostały posadowione na palach wierconych, wykony-
wanych w technologii niskowibracyjnej. Na moście i dojazdach została 
ułożona nawierzchnia bitumiczna o obniżonej hałaśliwości. 

Warto dodać, że zakres robót obejmował również przebudowę istnie-
jącej sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej oraz przebudowę istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej.

Niecodzienna wystawa zago-
ści w lutym w Powiatowym 

Centrum Kultury w Strzelcach Opol-
skich. Wystawa nosi tytuł „Funda-
cja DOM – 30 lat pełni energii”. Od-
wiedzający powiatową instytucję 
kultury będą mieli okazję obejrzeć 
artystyczne prace rękodzielnicze, 
prezentujące twórczość osób z nie-
pełnosprawnościami oraz poznać 
bliżej działalność opolskiej Funda-
cji. Wszystkie prace są autorstwa 
podopiecznych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, Zakładu Aktywności 
Zawodowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy, działających 
w ramach Fundacji Dom w Opolu. 
Zobaczymy szeroki wachlarz tech-
nik artystycznych, m.in. ceramika 
użytkowa i artystyczna, grafika, 
malarstwo czy też quilling. Artete-
rapia to bardzo ciekawy fragment 
pracy terapeutycznej realizowanej 
w opolskiej fundacji, której efekty 
są zaledwie środkiem do głów-
nego celu jakim jest zwiększanie 
samodzielności uczestników i pod-

Sztuka przełamująca bariery

opiecznych zajęć. Przy opolskim rynku prowadzona jest Galerii „Biały 
Kruk”, gdzie istnieje możliwość nabycia tych wyjątkowych i realizowanych 
z sercem przedmiotów. 

Jubileusz 30-lecia działalności Fundacji DOM to okazja by podkreślić 
szeroki zakres wsparcia i pomocy jaki Fundacja oferuje swoim podopiecz-
nym, a jest to już 1800 rodzin. Niesienie kompleksowej pomocy osobom z 
niepełnosprawnościami: dzieciom, młodzieży, dorosłym w zakresie diag-
nozy, leczenia i rehabilitacji, w tym także poprzez sztukę – to codzienność, 
która przynosi efekty. 

Przy okazji wystawy planowane są także warsztaty rękodzieła arty-
stycznego. Czasowa wystawa do odwiedzenia w Powiatowym Centrum 
Kultury od 3 lutego bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy!
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Fundacja Forum Atomowe, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Minister-
stwo Klimatu i Środowiska zaprosiły uczniów do udziału w drugiej edycji Ogólnopol-

skiego Konkursu Wiedzy o Energii Jądrowej Nukleo.

W dniach 10-12 grudnia w Koście-
rzynie odbyły się XII Zimowe Mi-

strzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym, 
w których brały udział dwie uczennice strze-
leckiego liceum - Paulina Reszczyńska oraz 
Joanna Czok. Tytuł Mistrzyni Polski juniorek 
w konkurencji 50m holowanie manekina uzy-
skała Joanna Czok, zdobywając jednocześnie 
brązowy medal w konkurencji open. Z kolei 
Paulina Reszczyńska wraz z koleżanką z dru-
żyny zdobyła medal brązowy w konkurencji 
rzut liną. Dziewczyny wzięły również udział w 
sztafetach, gdzie w biegu 4x50 z przeszkoda-
mi ustanowiły nowy rekord polski juniorów, 
plasując się na 2. miejscu w kategorii open. 
W konkurencji 4x25m holowanie manekina 
licealistki wywalczyły wicemistrzostwo, a w 
biegu 4x50m z pasem ratowniczym zdobyły 
brązowy medal. Gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów!

Marcin Kos

Uczniowie 3 klasy w zawodzie technik 
grafi ki i poligrafi i cyfrowej: Aleksan-

dra Kowalska, Tobiasz Chrapek i Piotr Brzezi-
cki awansowali do Finału VI Ogólnopolskiej 
Olimpiady Poligrafi cznej organizowanej przez 
Politechnikę Warszawską. Odbędzie się 15 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Sukces Szymona i Łukasza w Nukleo!

Uczniowie CKZiU, Łukasz Ploch, Antoni 
Paliwoda z 3 Pam, Patryk Kusz z 1 Ta i Szy-
mon Neznal z 4 Ta skorzystali z tego zaprosze-
nia i zakwalifi kowali się do II etapu konkursu. 
13 listopada 2021 r. zostały ogłoszone wyniki 
po drugim etapie i prace Szymona Neznala 
oraz Łukasza Plocha otrzymały wyróżnienie
w tej edycji konkursu! 4 grudnia 2021 odbył 
się fi nał konkursu wyłaniający laureatów. 

Od 2008 roku Fundacja Forum Atomowe 
prowadzi edukację polskiego społeczeństwa 
w dziedzinie fi zyki i nauk pokrewnych, ale 
przede wszystkim pokojowego wykorzystania 
energii jądrowej i promieniotwórczości. Za-
chęca również młodzież do poszerzania 
swojej wiedzy w tym zakresie i do udziału w 
konkursach ogólnopolskich. Konkurs Nukleo 
składa się z trzech etapów.

Katarzyna Uchańska-Łukasik

Sukcesy strzeleckich licealistek 
w ratownictwie wodnym

Troje uczniów CKZiU powalczy o indeksy
marca br. w budynku Zakładu Technologii 
Poligraficznych Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego Politechniki Warszawskiej, 
a stawką są indeksy na Wydziale Mechanicz-
nym Technologicznym PW. 

Wyczekiwany ogólnopolski ranking najlepszych szkół 
średnich, publikowany od lat przez „Perpsektywy” 

ukazał się kilka dni temu. Z dumą możemy powiedzieć, że nasze 
szkoły ponownie są wśród najlepszych.

Srebrne i brązowe 
szkoły są nasze!

„Srebrną Tarczą” może się ponownie 
poszczycić  Liceum Ogólnokształcące  z Od-
działami Dwujęzycznymi im. Władysława 
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich i 
Technikum w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych w Zawadzkiem, natomiast 
„Tarczą Brązową” – Technikum w Centrum 
kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich.

Zgodnie z przyjętymi przez Kapitułę 
konkursową kryteriami, do oceny liceów 
ogólnokształcących przyjęto: sukcesy szkoły 
w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów 
obowiązkowych oraz wyniki matury z przed-
miotów dodatkowych. 

Z kolei technika oceniano według czterech 
kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wy-
niki matury z przedmiotów obowiązkowych, 
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 
oraz wyniki egzaminu zawodowego.

- W naszych szkołach warto się uczyć – 
ocenia wynik Rankingu Perspektyw 2022 
wicestarosta Waldemar Gaida. – Pamiętajmy, 
że w naszych szkołach nie ma wyznaczonej 
granicy liczby punktów, która decyduje o 
przyjęciu ucznia, jak to często dzieje się 
z renomowanych placówkach. Wysokie 
oceny, które przyczyniły się do przyznania 
tarczy srebrnych  i brązowej, potwierdzają, 
że wysoki poziom można osiągnąć nie tylko 
z najzdolniejszymi uczniami.

Od począt-
k u  t e g o 

roku na drogach 
naszego powiatu 
kierowcy strzele-
ckiego PKS-u te-
stują kolejny au-
tobus elektryczny, 
w którym jest 25 
miejsc siedzących  
45 stojących; jest 
także miejsce dla 
wózków dziecię-
cych lub osób nie-
pełnosprawnych.

To Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” złożył wniosek do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska na zakup 4 elektryków z mobilnym ładowaniem. Związek będzie apliko-
wał również w ramach Polskiego Ładu o wsparcie na zakup autobusów zeroemisyjnych. 13 
stycznia br. elektryczny Solaris w ramach jazdy testowej przewiózł włodarzy powiatowych i 
gminnych. Nowinką technologiczną polskiego autobusu są kamery zamiast lusterek bocznych. 
Pojazd wyposażony jest w pulpit dotykowy, posiada system obserwacji toru jazdy, a ogrze-
wany jest za pomocą pompy ciepła. Na jednym ładowaniu może przejechać w zależności od 
terenu od 220 do 300 km.

- Związek Powia-
to wo - G m i n ny 
„Jedź z Nami” – 
mówi przewod-
niczący Zarządu 
Waldemar Gai-
da – na począt-
ku dysponował 
budżetem 500 
tys. zł; dziś nasz 
budżet to 10 mln 
zł, czyli porów-
nywalny z małą 
gminą. Staramy 
s ię  wszystk ie 
nasze zadania i 
cele, jakie stoją 

przed Związkiem, wykonywać tak, by mieszkańcy byli usatysfakcjonowani poziomem trans-
portu zbiorowego i komfortem usług operatora, czyli strzeleckiego PKS i by żadna miejscowość 
nie stanowiła „białej plamy” na mapie połączeń. 13 grudnia ub.r. podpisana została umowa 
z Wojewodą Opolskim umowa o dofi nansowanie Związku na kwotę ponad 3,3 mln zł na 
rozwój przewozów autobusowych z tzw. Funduszu Autobusowego. Staramy się również o 
dofi nansowanie zakupów nowego, niskoemisyjnyjnego lub zeroemisyjnego taboru.

Nowy elektryk 
na drogach powiatu

Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, iż wyraził zgodę na przyjęcie 

roli realizatora „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
w 2022 roku.

Zgodnie z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” w 2022 r. Powiat Strzelecki będzie przyjmował wnioski w 
następujących obszarach:
1)  obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowisko-

wych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
poruszania się i komunikowania;

2)  obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3)  obszar D – likwidacja barier transportowych;
4)  obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji 

infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
5)  obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków 

na fi nansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób nie-
pełnosprawnych.

Termin przyjmowania wniosków w ramach Programu Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
wyznaczył na dzień 30.01.2022 r.

Procedury związane z realizacją Programu oraz Zasady dotyczące wyboru, dofi nansowania 
i rozliczania projektów są dostępne na stronie PFRON pod adresem htt ps://www.
pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-
-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/
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Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy możliwość 
składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne, bariery w komunikowaniu się, techniczne 

i architektoniczne w formie elektronicznej.

Dostępne są nowe druki wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON turnusów 
rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, barier archi-
tektonicznych, barier w komunikowaniu i technicznych, sportu, kultury i rekreacji dla osób 
niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,
od 1 stycznia 2022 roku zmieniają się wnioski na dofinansowanie ze środków Państwowego Fundu-

szu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Ponadto cały czas zachęcamy Państwa do składania 
wniosków na dofinansowania ze środków PFRON w formie elektronicznej, bez wychodzenia z domu. 
Wykorzystując darmowy SYSTEM SOW – System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl).

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:
1. zarejestrować się na Platformie SOW,
2. posiadać adres poczty elektronicznej,
3. posiadać profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny.

Wykorzystując system SOW można złożyć wniosek elektronicznie również w dzień wolny od pracy. 
W związku z możliwością składania w całej Polsce wniosków przez Internet, druki wniosków zostały 
zmienione i ujednolicone. Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich oraz w systemie (sow.pfron.org.pl) jest możliwość pobrania lub wydrukowania nowych 
wniosków. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przystąpiło do Systemu Obsługi Wspar-
cia w 2019 roku. Wnioskodawcy skorzystali już ze złożenia wniosków on-line w Programie „Aktywny 
Samorząd” na dofinansowanie do kosztów kształcenia na poziomie wyższym, w roku 2021 przybyło 
też Wnioskodawców, którzy składają wnioski bez wychodzenia z domu na przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmuje liczne działania mające na celu 
ułatwienie uzyskania wsparcia dofinasowanego ze środków Funduszu, zwłaszcza w obliczu pandemii 
koronawirusa, gdy jeszcze bardziej dbamy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. 

Aby wnioskowanie on-line w systemie SOW było dostępne dla jeszcze większej liczby osób, PFRON 
wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne roz-
wiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego 
bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego 
pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w 
systemie SOW w ich imieniu. 

Po złożeniu pisemnego pełnomocnictwa Twój pełnomocnik jest upoważniony, aby w Twoim imie-
niu dokonywać wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie 
SOW, np.:
• podpisać, poprawić i uzupełnić wniosek o dofinansowanie w systemie SOW,
• udzielić wyjaśnień i informacji potrzebnych w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie,
• zawrzeć i rozliczyć umowę o dofinansowanie,
• podejmować wszelkie działania związane z realizacją zobowiązań wynikających z umowy dofinan-

sowania zawartej na podstawie wniosku o dofinansowanie
Ważne! Skan pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku składanego w systemie SOW. 

PRACOWNICY  DZIAŁU  POMOCY  
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM   

INFORMUJĄ O ZMIANACH W 2022 ROKU

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  ŚRODKÓW Z KFS
ZAPRASZAMY  PRACODAWCÓW  DO  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O  PRZYZNANIE  ŚRODKÓW KRAJOWEGO  FUNDUSZU  SZKOLENIOWEGO

Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełniać co najmniej jeden z priorytetów 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, które zostały przyjęte na 2022r.:
1.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii CO-

VID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej, 
2.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze 

sprawowaniem opieki nad dzieckiem, 
3.  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie 

zawodach deficytowych, *
1.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych, 
2.  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji 

Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pra-
cowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających 
status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych 
prowadzonym przez MRiPS, 

1.  wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i 
narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfro-
wych, 

2.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej. 

* Przy ocenie wniosków, uwzględnia się zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie strzeleckim, 
określone w „ Barometrze zawodów 2022” (powiat strzelecki) lub zawody deficytowe zidentyfikowane 
w województwie opolskim, określone w „Barometrze zawodów 2022” (województwo opolskie)

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się: 
1)  uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu  obecnych lub przy-

szłych potrzeb pracodawcy, 
2)  zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok,
3)  zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami 

lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
4)  koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami 

podobnych usług dostępnych na rynku,
5)  posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certy-

fikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, 
6)  w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, 

na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
7)  plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finan-

sowanym ze środków KFS,
8)  możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem 

limitu posiadanych środków, 

UWAGA! 
W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, za-

kwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.
Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie wcześniej niż 30 

dni od dnia zakończenia naboru wniosków w urzędzie pracy. 

(Wszystkie formy kształcenia ustawicznego dofinansowane w ramach złożonego wniosku muszą rozpocząć się i zostać opłacone w roku 2022).
Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich,  w godz. 7.30 – 15.30  (Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a) 

Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14

Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 07.02.2022 r. - 11.02.2022 r.
Limit środków z KFS wynosi 315 000,00zł

16 grudnia komisja w składzie: Ewa Pinkawa - Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Strze-
leckiego, Jolanta Wojtaszak - dyrektor ZSS przy DPS w Kadłubie, Elina Bukina - neurologopeda 
oraz Agnieszka Rużycka-Rączkowska - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Strzelcach Opolskich, oceniła 138 prac nadesłanych z 12 szkół województwa opolskiego: ZSS 
w Opolu, Zawadzkiem, Krapkowicach, Brzegu, Kadłubie, ZPE w Dobrodzieniu, ZPO w Leśnicy, 
SOSW w Kluczborku, Uszycach, Grodkowie, Głogówku i Prudniku. Przyznano 9 nagród głów-
nych i 39 wyróżnień. Gratulujemy zwycięzcom!

Szkoła podstawowa klasy I-III
I miejsce – Wiktoria Przewloka Kluczbork
II miejsce – Marysia Marek Zawadzkie
III miejsce – Franciszek Hejman Brzeg
Wyróżnienie: Rafał Ochmann Krapkowice, Michał Ne-
werla Krapkowice, Błażej Krawczyk Zawadzkie, Bartosz 
Klekociński Krapkowice, Aleksander Dyla Zawadzkie, 
Chantal Wawrzyńczyk Brzeg, Julia Dziamska Grodków.

Szkoła podstawowa klasy IV- VIII
I miejsce – Paulina Juretko Zawadzkie
II miejsce – Krzysztof Jakwert Kadłub
III miejsce – Fabian Plich Leśnica
Wyróżnienie: Adrian Bryczkowski Kadłub, Daniel 
Ostenda Kluczbork, Patryk Kramkowski Uszyce, Kamil 
Tudyka Leśnica, Adrian Wesołowski Głogówek, Nata-
lia Korzeniec Kadłub, Adam Mikołajczyk Zawadzkie, 
Oliver Werner Zawadzkie, Dominik Musiel Zawadzki, 
Łukasz Michałek Kadłub, Oskar Rozenberger Krap-
kowice, Karolina Labus Zawadzkie,Marek Kasprzyk 
Opole, Marcin Krupa Leśnica, Piotr Moczia Opole, 
Paweł Szołtysik Kadłub, Dominik Suder Kadłub.

Konkurs Kartek Świątecznych 
Bożonarodzeniowych

Szkoła przysposabiająca do pracy
I miejsce – Natalia Mosoń Zawadzkie
II miejsce – Rafał Skiba Kadłub
III miejsce – Mikołaj Bieńkowski 
Leśnica
Wyróżnienie: Paweł Zajonc Zawadz-
kie, Wiktoria Bejm Uszyce, Paweł 
Góra Krapkowice, Bogusław Thoman 
Zawadzkie, Michał Buczyk Brzeg, An-
gelika Rawska Kadłub, Daniel Kiełbus 
Uszyce, Melania Niesler Dobrodzień, 
Karoline Hupka Prudnik, Anna Pietry-
cka Opole, Anna Pudelko Krapkowice, 
Natalia Cieślik Głogówek, Jakub Suli-
kowski Brzeg, Michael Sawoń Kadłub, 
Daniel Knas Zawadzkie.

XVII Wojewódzki Konkurs 
Kartek Świątecznych Bożonarodzeniowych rozstrzygnięty!
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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 filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES

TELEFON 
odpłatność 

połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny WWW

e-mail
KRYTERIA 
DOSTĘPU

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO (1)

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek 
niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym 

powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, 
zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności 
oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej 
(patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o 
centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

UWAGA !!!
W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny 
z poszczególnymi podmiotami w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów. 

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 

RODZINNE
1. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich

Wspieranie Rodziny i System 
Pieczy Zastępczej 

ul. Bolesława 
Chrobrego 5 

47 – 100 
Strzelce Opolskie

tel./fax 77 461 33 81 Poniedziałek:               
8.00-16.00

Wtorek-Piątek:            
7.30-15.30

https://www.pcpr.strzelceop.pl/

sekretariat@pcpr.strzelceop.pl

Każdy mieszkaniec 
Powiatu Strzeleckiego 

zgodnie z zakresem 
poradnictwa

PSYCHOLOGICZNE
2. Centrum Terapii i 

Profilaktyki Poradnia 
Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu i Współ-
uzależnienia Poradnia 

Psychologiczna
w Strzelcach Opolskich 

Działalność profilaktyczna 
i terapeutyczna w obszarze 

ochrony zdrowia psychiczne-
go i uzależnień od substancji 

psychoaktywnych oraz 
uzależnień behawioralnych.

Do Poradni Psychologicznej 
wymagane jest skierowa-
nie od lekarza z placówki 

posiadającej kontrakt z NFZ 
(lekarz POZ). Do lekarza psy-

chiatry w Poradni Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia skiero-
wanie nie jest wymagane.

ul. Strażacka 10
47 – 100 

Strzelce Opolskie

tel. 77 550 01 17
kom. 512 941 431

Poniedziałek, 
Środa:     

12.00-19.00  
Wtorek, Czwartek  

i Piątek
8.00-15.00

http://www.psychoterapia-
-strzelceop.pl/

krystynakowalska5@wp.pl

Pomoc dla osób wy-
magających wsparcia 

psychologicznego, 
uzależnionych oraz 
współuzależnionych

3. Punkt konsultacyjny w 
Strzelcach Opolskich

Podnoszenie jakości życia, 
zapewnienie oparcia 

społecznego oraz przeciw-
działanie wykluczeniu spo-

łecznemu osobom mającym 
trudności z kształtowaniem 

swoich stosunków 
z otoczeniem.

ul. Habryki 11
47-100 Strzelce 

Opolskie

tel./fax 77 461 44 93 Poniedziałek – 
Piątek:

8.00-16.00

http://sdsstrzelce.pl/

biuro@sdsstrzelce.pl

Pomoc osobom 
z zaburzeniami 

psychicznymi oraz 
niepełnosprawnością 
intelektualną zamiesz-

kałym na terenie 
Powiatu Strzeleckiego 

4. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
„CYPRIAN-MED”  

– Centrum 
Neuropsychiatrii 
Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 
w Strzelcach Opolskich

Zajmuje się m.in. leczeniem: 
zaburzeń psychicznych wy-
nikających z picia alkoholu, 
zaburzeń nastroju, depresji, 
chorobliwej zazdrości, która 
może być przyczyną maltre-
towania kobiet i znęcania się 
nad nimi, a nawet zabójstw. 

ul. Piastów 
Śląskich 20

47 – 100 
Strzelce Opolskie

tel. 77 461 39 30
Godziny rejestracji:

Poniedziałek: 
14.00-18.00

Wtorek: 
09.00-14.00

Środa: 
09.00-16.00
Czwartek: 

13.30-17.30
Piątek: 

09.00-16.00

Poniedziałek: 
11.00-18.00

Wtorek:
9.00-17.00

Środa: 
9.00-16.00
Czwartek: 
8.00-18.00

Piątek: 
9.00-17.00

---------------------- Pomoc dla osób wy-
magających wsparcia 

psychologicznego

5. Specjalistyczny 
Neurologiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
„NEURO – M.IN.” s.c.

Poradnia Zdrowia 
Psychicznego 

w Strzelcach Opolskich 

Zajmuje się m.in. leczeniem.:
-zaburzeń nastroju,

-zaburzeń nerwicowych 
związanych ze stresem,
-zaburzeń osobowości i 

zachowania u dorosłych.

ul. Gogolińska 15 
47-100 

Strzelce Opolskie

tel. 77 463 86 08

Godziny rejestracji:
Poniedziałek – 

Piątek:
07.00-14.00

Wtorek:                 
15.00-21.20

Środa:                      
7.30-12.00
Czwartek:                

12.00-20.30

---------------------- Pomoc dla osób wy-
magających wsparcia 

psychologicznego

6. Poradnia Rodzinna 
Dom Pielgrzyma w 

Górze Św. Anny

Świadczenie nieodpłatnych 
usług m.in. w zakresie udzie-

lania pomocy w rozwiązy-
waniu trudnych problemów 

osobistych i rodzinnych, 
możliwość porozmawiania 
o sprawach dotyczących 

własnego rozwoju oraz funk-
cjonowania w środowisku, 
skorzystanie z terapii indy-

widualnej lub rodzinnej oraz 
poradnictwa w sytuacjach 
kryzysowych - problemy 

wychowawcze, małżeńskie, 
przemoc domowa.

ul. Jana Pawła II 7
47 – 150 Góra św. 

Anny

tel. 787 177 062
Należy umówić się 

na określoną godzinę 
do wybranego spe-

cjalisty.
Godziny rejestracji:

Poniedziałek – Sobo-
ta: wyłącznie  
w godzinach:  
18.00 -20.00

Piątek:  
15.30 – 18.30 

Sobota: 
 10.30 – 18.00

http://dompielgrzyma.pl/
poradnia-rodzinna/

Pomoc dla osób znaj-
dujących się w trudnej 

sytuacji życiowej
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością możemy poinformować, że grono Jubilatów - mieszkańców naszego powiatu, którzy 

w ostatnim czasie świętowali okrągłą rocznicę urodzin – znów się powiększyło.

Jubileusz setnych urodzin świętował  
11 grudnia ub.r. Pan Ryszard Jendrzejek, 

Pani Anna Jucha 90 rocznicę urodzin 
obchodziła 17 grudnia ub.r. 

Pani Agnieszka NIeświec 90 lat skończyła 4 stycznia br.

Pani Teresa Kornaga jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 18 grudnia ub.r.

Do wszystkich serdecznych życzeń 
dla Jubilatów dołączamy również 
swoje: wielu jeszcze lat w dobrym 

zdrowiu, pełnych uśmiechów 
i radosnych dni!

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Najwspanialszy jubileusz setnych 
urodzin świętował  11 grudnia ub.r. 
Pan Ryszard Jendrzejek, mieszkaniec  
Strzelec Opolskich. Z tej okazji z ży-
czeniami, gratulacjami i urodzinowym 
upominkiem pospieszył do Niego sta-
rosta Józef Swaczyna

Pani Anna Jucha, mieszkająca 
w Poznowicach, 90 rocznicę urodzin 
obchodziła 17 grudnia ub.r. W tym wy-
jątkowym dla Jubilatki dniu odwiedził 
ją Jan Zubek członek Zarządu Powiatu, 
przekazując  w imieniu całej naszej spo-
łeczności gratulacje, najlepsze życzenia 
oraz urodzinowy prezent.

Pani Teresa Kornaga, mieszkanka 
Piotrówki, jubileusz 90-lecia urodzin 
świętowała 18 grudnia ub.r. Starosta 
Józef Swaczyna odwiedził ją z koszem 
upominkowym, gratulacjami i serdecz-
nymi życzeniami.

Pani Agnieszka NIeświec, miesz-
kająca w Izbicku, 90 lat skończyła 4 
stycznia br. W dniu jubileuszu do grona 
winszujących z życzeniami, prezentami 
i gratulacjami dołączyli starosta Józef 
Swaczyna i wójt Izbicka Brygida Pytel.

Konsumentom będzie trudniej? Gdzieś przeczytałam, że od nowego 
roku nastąpiła rewolucja w przepisach konsumenckich, że znowu 

nie będzie rękojmi, czy faktycznie nowe przepisy już obowiązują?
Zmiany dotyczące reklamacji i treści cyfrowych, które pierwotnie miały wejść w 

życie 1. stycznia 2022 r., wejdą w życie 28. maja 2022 r. – tak przynajmniej wynika 
z najnowszego projektu ustawy. Data 28. maja 2022 r. nie jest przypadkowa – w 
tym dniu wejdą w życie także zmiany w prawie ważne dla sklepów i serwisów 
wynikające z unijnych dyrektyw. 

Najnowszy projekt ustawy dotyczący zmian w reklamacjach i treściach cyfro-
wych jest datowany na 5. stycznia 2022 r. Nie znamy jeszcze końcowego kształtu 
przepisów. 

Istotną zmianą w sporządzonym projekcie jest wyodrębnienie rękojmi i gwaran-
cji konsumenckiej i umieszczenie jej przepisów w ustawie o prawach konsumenta, a 
nie jak dotychczas w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że przepisy dotyczące rękojmi 
w zależności od tego, czy będą dotyczyły konsumentów, czy nie konsumentów, 
znajdować się będą w dwóch aktach prawnych, obowiązujących równolegle. 

Jednak tu istotna jest uwaga. Nowe przepisy będą stosowane do umów 
zobowiązujących do przeniesienia własności towaru zawartych po wejściu w 
życie nowelizacji. Do umów zawartych wcześniej stosowane będą przepisy 
dotychczasowe.

W nowych przepisach powróci pojęcie zgodności z umową. Sprzedawca wyko-
nuje swoje zobowiązanie do dostarczenia konsumentowi towarów w momencie, 
gdy są zgodne z umową. Subiektywna zgodność z umową oznacza wykonanie przez 
przedsiębiorcę obowiązków wprost wynikających z umowy. Ponadto towary są 
zgodne z umową, jeżeli nadają się do szczególnego celu, do którego są potrzebne 
konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w 
momencie zawarcia umowy i który sprzedawca zaakceptował. Towary powinny 
być wyposażone także w niezbędne aktualizacje. 

Obiektywna zgodność treści (pliki muzyczne i audiowideo, gry komputero-
we czy e-booki) lub usług cyfrowych (hosti ng plików, chmury danych czy media 
społecznościowe) z umową dotyczy przede wszystkim spełnienia uzasadnionych 
oczekiwań konsumenta, m.in. co do: cech, funkcjonalności, kompatybilności, 
trwałości i bezpieczeństwa. Nakłada także na sprzedawcę obowiązek informowania 
konsumenta o aktualizacjach niezbędnych do zachowania zgodności towarów z 
elementami cyfrowymi i umożliwienie konsumentowi ich instalacji. 

W dyrektywie przewidziano także szereg środków ochrony prawnej dla 
konsumentów. Są one analogiczne do już przewidzianych w kodeksie cywilnym 
w ramach rękojmi za wady rzeczy. 

W przypadku niezgodności z umową konsument ma prawo żądać:
doprowadzenia towarów do zgodności z umową, otrzymania proporcjonalnego 
obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Aby doprowadzić towar do zgodności z 
umową, konsument może wybrać między naprawą a wymianą, chyba że wybrany 
środek ochrony prawnej byłby niemożliwy lub, w porównaniu z innym środkiem 
ochrony prawnej, wiązałby się z niewspółmiernymi kosztami dla sprzedawcy.

Jak nowe przepisy wpłyną na sytuację konsumentów? Przekonamy się w 
praktyce. 

Życzę wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku, jak najmniej problemów 
konsumenckich, a w przypadku ich wystąpienia zachęcam do korzystania porad 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów odpowiada 
na pytania mieszkańców


