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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
 „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jego głównym założeniem jest wydanie 
książki popularno-naukowej pod tym samym 
tytułem – o tradycjach i historii kulinariów na 
terenie wsi i miast naszego powiatu, oczywi-
ście wraz z uwzględnieniem wpływów kuchni 
regionalnej: kuchni śląskiej, niemieckiej, 
czeskiej, kresowej i polskiej oraz przenikaniu 
się kultur i kuchni wraz z napływem nowych 
mieszkańców.  

Publikacje związane z szeroko pojętą 
„kuchnią”, zwłaszcza te zawierające przepisy, 
stają się coraz bardziej popularne na rynku, 
a my właśnie chcemy taką książkę oddać 
w ręce Czytelników. I to już niedługo! 

Co będzie w książce? 
Jedną jej część będą stanowiły artykuły 

traktujące o historii naszego dziedzictwa ku-
linarnego. Mamy w herbie Strzelec Opolskich 
gałązkę winorośli, a w herbie powiatu – ga-
łązkę chmielu – ale… skąd one się wzięły? Czy 
wiecie, co jadano w klasztorach? A w więzie-
niach? W szpitalach? Istnienie pierwszego 
w Strzelcach odnotowano już wieki temu… 
Jak wyglądała kuchnia zamkowa? Czy potra-

Powiat Strzelecki od Kuchni
To projekt, na który Powiat Strzelecki 

otrzymał dofinansowanie z Samorządu 
Województwa Opolskiego w ramach Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Plan operacyjny na lata 
2022–2023.

wy gotowane w różnych miejscowościach 
naszego powiatu z okazji świąt bardzo różniły 
się od tych codziennych, a jeśli tak – to czym? 
Czy w karczmach i gospodach w naszym po-
wiecie rzeczywiście można było się najeść? 
Albo – czy kuchnia w domu robotnika różniła 
się wyglądem od tej wiejskiej? Była inaczej 
wyposażona? 

Zaproszenie do napisania artykułów 
związanych z tą tematyką przyjęli znakomici 
znawcy zagadnień historii kultury oraz kul-
turowej historii kuchni, historycy i etnogra-
fowie. Wszystkim jesteśmy za to ogromnie 
wdzięczni! 

Na drugą część książki złożą się przepisy. 
Te przygotowane przez Koła Gospodyń Wiej-
skich i Stowarzyszenia Odnowy Wsi, nawet 
te z klasztoru franciszkanów na Górze św. 
Anny (!), ale również te, którymi zechcecie 
się podzielić z nami Wy – Drodzy Czytelnicy. 

Zwracamy się zatem do Was z apelem: 
jeśli do dziś używacie tradycyjnych w Waszej 
rodzinie przepisów, zapisanych przez babcie, 
mamy (lub ojców i dziadków oczywiście) na 
luźnych kartkach, w zeszytach czy notatni-
kach lub tych korzystacie z książek, które mają 
już swoją historię i przeszły przez niejedne 
ręce  w kolejnych pokoleniach – podzielcie się 
nimi z nami i innymi mieszkańcami naszego 
powiatu. Jeśli to możliwe – zróbcie zdjęcie 
tych przepisów, zapisanych ręcznie lub znaj-
dujących się w starych książkach. Czekamy 
na Wasze przepisy do końca lipca! 

Premiera książki odbędzie się podczas 
Powiatowego Święta Chleba – w niedzielę 
25 września br., czyli naprawdę już za chwilę.

 W dodatku będzie ją można wygrać! 
W naszym dwutygodniku przed Świętem 
Chleba opublikowana zostanie krzyżówka, 
a nagrodą będzie książka „Powiat Strzelecki 

od Kuchni”. Publikacja trafi też do bibliotek 
wszystkich szkół, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Strzelecki, będzie 
również dostępna w Bibliotece Powiatowej 
w Powiatowym Centrum Kultury.

Ale to nie wszystko! Po wydaniu książki 
odbędą się trzy spotkania autorskie w Po-
wiatowym Centrum Kultury, które dziś za-
powiadamy, a o ich datach poinformujemy 
w późniejszym terminie.

Czekamy na Wasze przepisy, zdjęcia 
lub skany przepisów pod adresem 

mailowym: pp@powiatstrzelecki.pl – 
z dopiskiem w temacie KUCHNIA.

Można je również dostarczyć 
osobiście lub wysłać tradycyjnym 

listem – z dopiskiem KUCHNIA – na 
adres: Zespół ds. Promocji; Starostwo 
Strzeleckie, ul. Jordanowska 2, 47-100 

Strzelce Opolskie (pok. 310, III p.). 

trzeba było zwyciężyć apatię, nagromadzo-
ne lęki. Najważniejsze jednak, że dali sobie 
pomóc, a my bardzo chcieliśmy to zrobić: 
powrót do szkolnej normalności był bardzo 
istotny w tym wszystkim. Bardzo przydały 
się zajęcia wspierające. I te, prowadzone 
w ramach ministerialnego programu, do 
którego nasza szkoła przystąpiła, i te, które 
tradycyjnie prowadzimy przed maturami, 
niezależnie od tego, czy władze oświatowe 
organizują jakieś wsparcie czy nie. Po prostu 
mamy taką potrzebę, by robić coś więcej. 
Cieszy mnie również nie tylko to, że wszyscy 
zdali, ale i fakt, że wielu uczniów dostało 100 

Matura na 100 procent!
Tak fantastyczny wynik odnotowało w tym roku strzeleckie Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego: do egzaminu dojrzałości podeszło 
126 osób i wszyscy zdali! Od lat ta szkołą plasuje się w zdecydowanej czołówce szkół 
w województwie opolskim, wysoko plasuje się ogólnopolskich rankingach najlepszych szkół 
ogólnokształcących. Zawsze tu była bardzo wysoka zdawalność, powyżej 95,7 proc., ale 
stuprocentowej nie było, przynajmniej w ciągu ostatnich czterech lat.   

- Jak to się Wam udaje i udało w tym 
roku? – z tym pytaniem zwróciłam się do 
Małgorzaty Swaczyny wicedyrektor strzele-
ckiego LO.

- To wynik współpracy uczniów i nauczy-
cieli. Mamy fajne dzieci, powinnam powie-
dzieć: młodzież. Jest pracowita, ambitna, 
wie, że najpierw jest wysiłek, dopiero potem 
przychodzi sukces. A my, nauczyciele, pro-
wadzimy po prostu pracę pozytywistyczną, 
u podstaw. Ogromnie się cieszę, że akurat 
ten rocznik osiągnął tak dobry wynik. Za 
nim niełatwe doświadczenia, częściowo na-
uka zdalna. Potem powrót do szkoły, kiedy 

Rejestracja auta 
to nie droga 
przez mękę
- mówi Karolina Szopa, 

naczelnik Wydziału Komunikacji 
Strzeleckiego Starostwa

- Chcę zarejestrować samochód, który 
niedawno kupiłam. Naprawdę musze wziąć 
urlop, żeby to zrobić w naszym starostwie?

- A po co? Wystarczy zatelefonować 
i umówić się na termin, który będzie pani 
odpowiadał, albo przed południem, albo 
w późniejszych godzinach, na przykład w po-
niedziałek. Tylko trzeba pamiętać, by przynieść 
komplet dokumentów: wniosek o rejestrację, 
który można w formie papierowej wziąć z holu 
naszego urzędu lub ściągnąć z naszego bip 
i wydrukować sobie w domu, umowę kupna-
-sprzedaży jeśli auto kupione zostało od osoby 
fizycznej, dowód rejestracyjny z ważnym 
przeglądem i uzupełnionymi parametrami 
(samochody rejestrowane kilka, kilkanaście lat 
temu nie miały w dowodach rejestracyjnych 
wszystkich parametrów technicznych, które 
teraz są niezbędne przy wjeździe na płatne 
odcinki autostrady), dotychczasowe tablice 
rejestracyjne – i tu uwaga: można wniosko-
wać o zachowanie dotychczasowego numeru 
rejestracyjnego i tablic. 

Dok. na str. 5Dok. na str. 4

– Zacznijmy od gratulacji dla maturzy-
stów ze strzeleckiego LO i ich nauczycieli 
– mówi wicestarosta Waldemar Gaida, 
któremu podlega sfera edukacji w naszym 
powiecie. – To, że wszyscy zdali, przynosi 
chlubę „Broniewskiemu”. Potwierdza też 
fakt, o którym staramy się każdego roku 
przed rozpoczęciem rekrutacji do szkół po-

proc. z niektórych egzaminów. Nie ma takich, 
którzy by osiągnęli maksimum punktów ze 
wszystkich przedmiotów, ale młodzież wie, 
czego chce. Są więc ci, którzy maksimum 
zdobyli z informatyki, matematyki, angiel-
skiego. Chyba nie ma przedmiotu, na którym 
nasi maturzyści nie osiągnęliby wyniku o 10 
i więcej punktów procentowych niż średnia 
krajowa i wojewódzka, i to nie tylko na po-
ziomie podstawowym, ale i rozszerzonym. 
Sporo uczniów uzyskało ponad 80 proc. 
z egzaminów. To wskazuje, że mogą studio-
wać nie tylko to, co chcą, ale i na wybranych 
przez siebie uczelniach wyższych.

Gratulacje dla maturzystów
nadpodstawowych przekonać absolwentów 
klas ósmych, że dobrych szkół nie trzeba 
szukać gdzieś daleko – one są tuż obok. Wy-
soki wynik zdawalności matur – na poziomie 
81,3% – osiągnęli też maturzyści z Techni-
kum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Zawadzkiem. 
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Ostatnia sesja miała miejsce 29 
czerwca br. Po wprowadzeniu 

zmian w proponowanym porządku 
obrad na wniosek starosty Józefa 
Swaczyny i przedstawieniu przez nie-
go informacji o pracy Zarządu Powia-
tu w okresie międzysesyjnym, radni 
przystąpili do dyskusji nad głównym 
tematem o Debatą drogową. Inaczej 
jednak niż w poprzednich latach, 
w tym roku, po otrzymaniu bardzo 
obszernego materiału przygotowane-
go przez Wydział Dróg, radni postano-
wili zrezygnować z obejrzenia prezen-
tacji, od razu natomiast przystąpili do 
dyskusji. Dodajmy w tym miejscu, że 
swoistym wprowadzeniem w zagad-
nienie był przejazd drogami powiato-
wymi członków Komisji budżetu Rady 
drogami powiatowymi na terenie 
gmin Strzelce Opolskie – Izbicko – 
Leśnica ze wskazaniem największych 
inwestycji planowanych do realizacji 
oraz zadań wykonanych. Trasa wiodła 
od Strzelec Opolskich przez Rozmierz, 
Rozmierkę i Grodzisko - ta inwestycja 
jest planowana do realizacji z dofi-
nansowaniem środków z Polskiego 
Ładu; natomiast modernizacja drogi 
Grodzisko – Borycz to zadanie prze-
budowy drogi powiatowej 1815 
O z dofinansowaniem inwestora pry-
watnego, z wcześniejszą przebudową 
mostu. Dalej przejazd obejmował tra-
sę Borycz – Krośnica – Siedlec – Kad-
łubiec – Porębę – Wysoką – Lichynię. 
W tej miejscowości planowana jest 
przebudowa ul. Daszyńskiego, przy 
dofinansowaniu z Polskiego Ładu 
obejmującego dawne tereny PGR.

Obserwacje podczas objazdu 
dróg szczegółowo na sesji omówił 
przewodniczący Komisji Budżetu 
Joachim Szostok, który zwrócił uwagę 
m.in. na stan drogi w Porębie, której 
pobocze od lat po ulewnych desz-
czach zamienia się w rwący potok 
i wszystko zalewa jezdnię oraz na stan 
mostu w Ujeździe pilnie wymagający 
naprawy i zabezpieczeń po wyłamy-
wanych barierkach. 

Zabierający głos po nim przewod-
niczący Rady Stefan Szłapa podkre-
ślił, że tylko ograniczenia finansowe 
naszego samorządu wpływają na stan 
dróg powiatowych: na przykład na 
drodze Otmice – Siedlec z tego powo-
du co roku wykonuje się nakładkę na 
drodze na odcinku 200-300 m zamiast 
zrobić to raz, ale porządnie. Jednak na 
to „raz a porządnie” nie ma pieniędzy. 
– Gdyby zapytać mieszkańców o stan 

Sesja Rady Powiatu
Miliard na drogi w Polskim Ładzie?  

Nasz powiat dostał tylko niecałe 5 mln zł.

dróg w naszym powiecie, wszyscy bez 
wahania odpowiedzą, że na naszych 
drogach jest źle. Niestety, taka jest 
prawda. Nigdy nie było w ciągu tych 
ponad dwudziestu lat istnienia powia-
tów wystarczającej puli pieniędzy na 
remonty ich dróg. 

Wicestarosta Waldemar Gai-
da również odniósł się do kwestii 
finansowania dróg powiatowych. – 
Wszyscy chcieliby odnowionych dróg, 
z chodnikami, z bezpiecznymi ścieżka-
mi rowerowymi. W idealnym świecie 
po przeprowadzonej inwentaryzacji 
dróg z puli pieniędzy na remonty 
i modernizacje dróg pozostających 
do dyspozycji Zarządu i Rady Powiatu 
przeznacza się określone kwoty na 
najpilniejsze potrzeby. Rzeczywistość 
natomiast wygląda tak: szukamy 
zewnętrznych źródeł, z najwyższym 
stopniem dofinansowania i do tego 
dopasowujemy nasze wnioski, szuka-
my współpracy z samorządami – i tu 
ukłon w stronę wszystkich gmin, 
dzięki którym wspólnie realizujemy 
zadania drogowe. Bardzo liczyliśmy 
na dofinansowanie z Polskiego Ładu. 
Złożyliśmy wniosek na ponad 35 mln 
zł, nie dostaliśmy ani złotówki. Inne 
samorządy dostały, a my nawet nie 
wiemy, dlaczego wniosek nie został 
przyjęty, bo w przypadku tych projek-
tów nie ma ocen punktowych, tylko 
decyzja na tak lub nie. Niedawno 
słyszałem od jednego z mieszkańców, 
że nie interesują go szkoły, DPS-y ani 
szpital – nie ma nikogo w rodzinie, 
kto korzystałby z usług tych placówek, 
a my jako samorząd powinniśmy 
wszystkie pieniądze przeznaczyć na 
drogi, bo on chce jeździć dobrymi 
i bezpiecznymi drogami. Jednak drogi 
to tylko jedno z zadań samorządu 
powiatowego. Dalej liczymy na szan-
sę skorzystania z dofinansowania 
z Polskiego Ładu przeznaczonego na 
inwestycje na dawnych terenach po 
PGR – mimo zapowiedzi jeszcze nie 
ma rozstrzygnięcia. Być może uda się 
zdobyć dofinansowanie z Funduszu 
Dróg, ale tu wysokość dofinanso-
wania wynosi 50 proc., więc trzeba 
będzie zabezpieczyć wysoki wkład 
własny. Trwają jeszcze rozmowy 
w Brukseli na temat kolejnych środ-
ków przeznaczonych na drogi wraz 
z infrastrukturą ścieżek rowerowych, 
czy jednak te środki popłyną do 
Polski, nie wiadomo. Dodam jesz-
cze, że w obecnej sytuacji rynkowej 
i rosnących stale cenach materiałów 

i usług to beneficjent pokrywa różnicę 
między ceną oferowaną w przetargu 
o ostateczną.

Starosta Józef Swaczyna również 
zabrał głos w tej sprawie. – W ciągu 
tych ponad 22 lat istnienia powia-
tów tylko trochę posunęliśmy się do 
przodu. W dwóch edycjach Polskiego 
Ładu dostaliśmy pieniądze tylko raz – 
niecałe 5 mln zł na drogę Rozmierka 
– Grodzisko. Tymczasem z informacji 
przekazywanych przez rząd wynika, 
że w tym programie pieniędzy jest 
tak dużo, że wystarczy tylko po nie 
sięgnąć. Otóż wcale nie. Z dużo sobie 
obiecywaliśmy sobie po tym Polskim 
Ładzie. Jestem właśnie po Kongre-
sie Związku Powiatów Polskich, nie 
wycofam się z twierdzenia, że Polska 
jest krajem kolesiostwa i dostają 
pieniądze tylko ci, którzy „powinni”, 
widać to przecież, nawet w naszym 
województwie. W poprzedni okresie 
programowania środków unijnych, 
czyli w latach 2014-2020, UE stwier-
dziła, że dofinansowując w tak dużym 
stopniu inwestycje na autostradach 
i drogach ekspresowych, ograniczy 
środki na modernizacje dróg sa-
morządowych, bo to powinno być 
zadaniem rządu. Dlatego apelujemy 
do rządzących: poważnie traktujcie 
samorządy. Na kongresie, o którym 
wspomniałem, mowa była o 1 mi-
liardzie złotych, którzy w ramach 
Polskiego Ładu zostanie przeznaczony 
na drogi samorządowe. Dobrze brzmi, 
tylko powiatów jest w Polsce 314, 
a gmin 2791. Wystarczy przeliczyć, ile  
średnio wypada na jeden samorząd. 
Przecież to powiaty są tymi, którym 
przydzielono największą sieć dróg: 
24 tysiące kilometrów, a w ramach 
Polskiego Ładu ma zostać zmoderni-
zowanych 3,5 tys. km dróg. To nie jest 
już nawet śmieszne.

Naczelnik Wydziału Dróg Andrzej 
Ful zapytany o przyczyny zalewania 
drogi w Porębie stwierdził: - Specyfika 
ukształtowania terenu i powierzchnia 
zlewni doprowadzają do powstania 
podtopień; dbamy o stan urządzeń 
odwodnienia, czystość kratek, wlo-
tów itp. Jednak nawet, jak wynika 
z ekspertyz, przebudowa systemu 
odwodnienia nie rozwiąże tego prob-
lemu. Teren jest tak ukształtowany, 
że w razie wystąpienia siły wyższej, 
co czasami się zdarza, nie zapobieg-
nie strumieniowi o grubości nawet 
kilkudziesięciu centymetrów który 
spływać będzie całą szerokością drogi. 

Przewodniczący Rady S. Szłapa: 
- Może w takim razie drogę zamykać 
czasowo w razie wystąpienia nawal-
nego deszczu; kierowcy będą musieli 
poczekać. 

Po debacie drogowej przystąpio-
no do dalszego porządku obrad: radni 
jednogłośnie pojęli uchwałę w spra-
wie udzielenia dotacji z budżetu Po-
wiatu Strzeleckiego na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym 
się w gminnej ewidencji zabytków. Po 
20 tysięcy złotych otrzymała Parafia 
pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Klu-
czu na renowację ołtarza bocznego 
w kościele w Olszowej i taką samą 
kwotę – Rada przeznaczyła na remont 
pokrycia dachowego XIX-wiecznego 
domu mieszkalnego w Leśnicy.

Jednogłośnie przyjęto także ko-
lejne uchwały w sprawach: zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-
2025 oraz zmiany budżetu i zmian 
w budżecie Powiatu Strzeleckiego 
na rok 2022.

W punkcie Interpelacje radny 
Sławomir Tubek poruszył sprawę 
Szpitala Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich, nawiązując do wystąpienia 
starosty na posiedzeniu Komisji bez-
pieczeństwa co do dotacji na temat 
rozbudowy szpitali oraz do debaty na 
temat ochrony zdrowia w naszym po-
wiecie, która miała odbyć się w maju, 
ale ostatecznie do niej nie doszło. 
Zasugerował, że może należałoby 
się w węższym gronie spotkać się 
i omówić przyszłość i zabezpieczenie 
funkcjonowania tej placówki. 

Starosta J. Swaczyna: - Nie ma 
stabilności przepisów finansowania 
szpitali. W tej chwili sytuacja wygląda 
tak, że mamy duży spadek urodzeń, 
ale nowoczesny oddział ginekolo-
giczno-położniczy. Dyrektor szpitala 
zaproponowała uruchomienie ZOL; 
bez rzetelnego audytu i gwarancji 
finansowania nie ma to sensu. W pro-
mieniu 30 km są 4 szpitale; trzeba się 
zastanowić, w którym kierunku pójść. 
Żaden zarząd i rada powiatu nie po-
dejmie decyzji o tym, że likwiduje ten 
czy tamten oddział w obecnych wa-
runkach. Przeszacowanie warunków 
kontraktu z NFZ – z którego 81 proc. 
idzie na płace, 19 proc. na leczenie 
- ma nastąpić od 1 lipca; nie wiemy, 
czy zostanie pokryta strata szpitala 
– a w maju wynosiła ona 1,8 mln zł, 

a jednocześnie zaangażowane mamy 
środki unijne.  Ale czy uruchamiać 
ZOL? Kiedy istniał w Zawadzkiem 
– zdecydowanie obniżyła się liczba 
mieszkańców w naszych DSP-ach, 
wzrosła za to po jego zamknięciu. 
Teraz doszły kolejne prywatne w na-
szym powiecie, a koszty samorządo-
wych i prywatnych domów pomocy 
zbliżają się do siebie.

Wicestarosta Waldemar Gaida: 
– Wraz z nowym okresem progra-
mowania środków unijnych praw-
dopodobnie pojawią się środki na 
tworzenie centrów senioralnych, ale 
to przyszłość. Bezsprzecznie pytanie 
brzmi, czy dalsze funkcjonowanie 
szpitala z czterema oddziałami i pod-
pisanymi umowami o oddziały klinicz-
ne ginekologii i położnictwa zapewni 
mu dobrą przyszłość.

Radny S. Tubek: - Tworzymy 
prawo miejscowe; na poziomie sa-
morządu województwa aktualne są 
uchwały sprzed kilkunastu lat i teraz 
się do nich wraca. W niektórych 
wskazane są elementy współpracy 
z powiatami, w zakresie szpitalni-
ctwa proponowano poszerzenie 
współpracy między powiatem krap-
kowickim i strzeleckim. Różnica jest 
taka, że wtedy wiodącym był szpital 
w Strzelcach, teraz jest w Krapko-
wicach. Jeśli prawdą jest, że szpital 
w Krapkowicach ma się rozbudować 
o SOR, to SOR w Strzelcach przestanie 
istnieć, bo do Krapkowic też są zjazdy 
z autostrady. Może jednak zaczniemy 
aktywnie działać, gdyby jakiś zespół 
miał powstać i zając się np. zwiększe-
niem obszaru oddziaływania, choćby 
w zakresie oddziału wewnętrznego 
i chirurgii jednego dnia – deklaruję 
udział. 

Radny Ryszard Pagacz złożył 
natomiast oświadczenie, w którym 
stwierdził z ironią, że jest bardzo 
zadowolony z faktu, że opiekunem 
województwa opolskiego z ramie-
nia PiS został Przemysław Czarnek, 
człowiek, który „ świetnie rozeznaje 
sprawy oświaty i na tym polu też 
sobie świetnie poradzi. Jedyny mój  
niepokój budzi wypowiedź p. Sobo-
lewskiego – że powodem takiego 
wyboru jest kwestia mniejszości 
niemieckiej. Mieszkam tu od kilku-
dziesięciu lat, nigdy nie słyszałem, 
że u nas problemem jest kwestia 
mniejszości niemieckiej, choć sam do 
niej nie należę”.

Marta Górka

Nakłady finansowe na drogi powiatowe 
ogółem w latach 2019-2022
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Nakłady  

Finansowe Ogółem 

2019 11 726 973 

2020 3 708 681 

2021 8 576 517 

2022 15 232 546 
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STANOWISKO
MIEJSCE 

WYKONY- 
WANIA 
PRACY

WYMAGANIA, 
OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

TERAPEUTA STRZELCE 
OPOLSKIE

-wykształcenie wyższe 
kierunkowe,
- 3 miesiące doświadczenia 
zawodowego w pracy z osobami 
z zaburzeniami psychicznymi

ANIMATOR KULTURY STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe 
(preferowane pedagogiczne),
- obsługa pakietu MS Office
- min. 2 lata doświadczenia 
zawodowego

FIZJOTERAPEUTA KOLONOWSKIE - wykształcenie kierunkowe 
wyższe magisterskie

BRYGADZISTA STRZELCE 
OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie

POKOJOWA STRZELCE 
OPOLSKIE

POKOJOWA SZYMISZÓW

STRAŻNIK STRZELCE 
OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie

MECHANIK W DZIALE 
UTRZYMANIA RUCHU ZIMNA WÓDKA

- wykształcenie średnie 
zawodowe,
- umiejętność czytania rysunku 
technicznego,
- obsługa elektronarzędzi

PRACOWNIK FIZYCZNY 
NA TARTAKU ŻĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze 

zawodowe
OPERATOR URZĄDZEŃ 
PRZEMYSŁU 
SZKLARSKIEGO

ŻĘDOWICE
- wykształcenie zasadnicze 
zawodowe,
- znajomość obsługi komputera

TECHNIK UTRZYMANIA 
RUCHU ZIMNA WÓDKA

- wykształcenie średnie (elektryk, 
automatyk, elektromechanik itp.)
- czytanie rysunku technicznego

FORMIERZ 
OCZYSZCZACZ 
ODLEWÓW

ZAWADZKIE

PRACOWNIK BRYGADY 
SERWISOWEJ

- wykształcenie średnie 
zawodowe

NAUCZYCIEL 
WSPOMAGAJACY KOLONOWSKIE

- wykształcenie wyższe 
pedagogiczne, pedagogika 
specjalna

NAUCZYCIEL 
MATEMATYKI

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe 
kierunkowe,
- przygotowanie pedagogiczne

NAUCZYCIEL
INFORMATYKI

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe 
kierunkowe,
- przygotowanie pedagogiczne

PRACOWNIK SOCJALNY PYSKOWICE
- wykształcenie wyższe 
kierunkowe,
- 1 rok doświadczenia 
zawodowego

PRACOWNIK OBRÓBKI 
DREWNA KOLONOWSKIE -

PERACOWNIK 
PRODUKCJI

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie zasadnicze 
zawodowe

KIEROWCA OPERATOR 
SPRZĘTU

TEREN GMINY 
STRZELCE 
OPOLSKIE, 

JEMIELNICA

- wykształcenie zasadnicze 
zawodowe,
- prawo jazdy kat. C,
- kwalifikacje zawodowe – 
przewóz drogowy
- 2 lata doświadczenia 
zawodowego

PRACOWNIK 
MAGAZYNU – 
ROZDZIELCZY 
PRODUKCJI

ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze  
zawodowe

OPERATOR ŻURAWIA WG ZLECEŃ - uprawnienia do obsługi żurawia 
wieżowego i szybkomontującego

OPERATOR/ USTAWIACZ 
MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. zasadnicze 

zawodowe
MECHANIK 
SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH

SZYMISZÓW
- wykształcenie zasadnicze 
zawodowe,
- prawo jazdy kat. B

MECHANIK MASZYN DO 
OBRÓBKI METALU

RASZOWA/ 
KĘDZIERZYN - 

KOŹLE
- wykształcenie zasadnicze 
zawodowe

KIEROWCA 
KONDUKTOR

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie zasadnicze 
zawodowe,
- prawo jazdy kat. D
- kwalifikacja wstępna 

KIEROWCA C+E JARYSZÓWWG 
ZLECEŃ

- prawo jazdy kat. C+E,
- kurs na przewóz rzeczy

KUCHARZ IZBICKO - wykształcenie zasadnicze zawod.

POMOC KUCHENNA STANISZCZE 
WIELKIE -

DORADCA KLIENTA STRZELCE 
OPOLSKIE - wykształcenie podstawowe

SPRZEDAWCA STRZELCE 
OPOLSKIE - wykształcenie średnie

SPRZEDAWCA STRZELCE 
OPOLSKIE

PRACOWNIK 
BUDOWLANY

WEDŁUG 
ZLECEŃ

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.
e-mail: opst@praca.gov.pl
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
tel. 77 462 18 64

Więcej informacji i ofert pracy dostępnych na naszej stronie   
internetowej   http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

Strzelce Opolskie dnia 14.06.2022 r.
STAROSTA   STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1029), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 13.06.2022 r. na rzecz spółki Kronospan 
KO Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja, decyzji administracyjnej Nr 194/2022 zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę kanalizacji deszczowej na terenie zakładu Kronospan KO 
wraz z budową dwóch zbiorników retencyjno-odparowujących w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52, na działkach 

nr 4830/1, 4866/4, 4866/5, 4866/6, 5061/11, 5061/12, 5061/18, 5061/19, 5061/21, 5061/54, 5061/23, 5061/43, 
5061/44, 5061/46, 5061/55, 5061/56, 5061/57, obręb Strzelce Opolskie.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, 
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w godzinach pn. 7.30 – 15.00, wt.-cz. 7.30 – 14.30,pt. 7.30 – 14.00),  

można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty Teresa Wanecka Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 27.06.2022 r.
STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 23.06.2022 
r. na rzecz spółki EPLANT 76 Sp. z o.o. z siedzibą 30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, decyzji nr 206/2022 
zmieniającej decyzję Nr 533/2021 z dnia 23.11.2021r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego na rzecz spółki EPLANT 

76 Sp. z o.o. z siedzibą 30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 
pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Olszowa II" o mocy do 7,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną 

w Olszowej na działce ewid. nr 305/13, obręb ewid. Olszowa, jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski, w części projektu 
budowlanego, w zakresie: zwiększenia ilości paneli fotowoltaicznych z 12 936 szt. na 12 962 szt., powiększenia 

powierzchni inwestycji z 0,4214 ha na 6,8582 ha.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.
z up. Starosty Teresa Wanecka Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 27.06.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 23.06.2022 
r. na rzecz spółki EPLANT 76 Sp. z o.o. z siedzibą 30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, decyzji nr 208/2022 
zmieniającej decyzję Nr 532/2021 z dnia 23.11.2021 r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego na rzecz spółki EPLANT 

76 Sp. z o.o. z siedzibą 30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 
pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Olszowa I" o mocy do 7,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną 

w Olszowej na działce ewid. nr 305/13, obręb ewid. Olszowa, jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski, w części projektu 
budowlanego, w zakresie: zwiększenia ilości paneli fotowoltaicznych z 12 936 szt. na 12 962 szt., powiększenia 

powierzchni inwestycji z 0,4554 ha na 6,4855 ha.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.
z up. Starosty Teresa Wanecka Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 27.06.2022 r.
STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 23.06.2022 r. na rzecz spółki 
EPLANT 76 Sp. z o.o. z siedzibą 30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, decyzji nr 207/2022 zmieniającej decyzję 

Nr 531/2021 z dnia 23.11.2021r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego na rzecz spółki EPLANT 76 Sp. z o.o. z siedzibą 
30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę 
farmy fotowoltaicznej "Olszowa III" o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną w Olszowej na działce ewid. 
nr 305/13, obręb ewid. Olszowa, jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski, w części projektu budowlanego, w zakresie: 

zwiększenia ilości paneli fotowoltaicznych z 1848 szt. na 2312 szt., powiększenia powierzchni inwestycji z 0,1228 ha na 
1,2768 ha, powiększenia łącznej mocy instalacji z maksymalnej 1,0 MW na 1,25 MW.

Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

z up. Starosty Teresa Wanecka Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Jak pracuje Poradnia?
W czasie wakacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Strzelcach Opolskich ul. B. Chrobrego 5, tel./fax 77 4613026,  
mail sekretariat@ppp.powiatstrzelcki.pl.  

jest czynna w godzinach 8.00-15.00.
Prowadzimy diagnozy pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne.

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Strzelcach Opolskich 

przy współpracy z Centrum Terapii 
i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich 
zorganizowało szkolenia dla rodzin 
zastępczych z powiatu strzeleckiego. 

Wzięło w nich udział ponad 20 
rodzin zastępczych – spokrewnio-
nych, niezawodowych, zawodowych 
i prowadzących rodzinne domy 
dziecka. W szkoleniach obejmują-
cych zagadnienia związane z dwoma 
tematami „Zaburzenia depresyjne” 
oraz „Dobry i zły dotyk” udział wzięli 
również koordynatorzy rodzinnej 

O depresji i „złym dotyku”

pieczy zastępczej współpracujący 
na co dzień z rodzinami zastępczymi 
i prowadzącymi RDD. 

Zajęcia prowadzone były w formie 
wykładów oraz ćwiczeń, w których 
wszyscy uczestnicy brali aktywny udział. 
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Powierzenie stanowiska 
27 czerwca br. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Strzeleckiego na ko-

lejne 5 lat powierzone zostało stanowisko dyrektora największej naszej 
szkoły CKZiU w Strzelcach Opolskich pani Halinie Kajsturze, która z wielką pasją 
i oddaniem szkołą zarządza już od 15  lat.

Zakończenie roku 
szkolnego 2021/2022

Dzień, na który z utęsknieniem czekają wszyscy uczniowie nareszcie nadszedł. To piątek, 24 czerwca 2022. Koniec 
roku, rozdanie świadectw i… rozpoczynają się wakacje. Podczas uroczystych akademii zakończenia roku szkolnego 

w szkołach, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym, uczniom gratulowali Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna, Wicestarosta Waldemar Gaida oraz Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka. 

Wszystkim uczniom i nauczycielom, ale także rodzicom życzymy odpoczynku i wspaniałych wakacyjnych przygód!

Gratulacje dla maturzystów

Zespół Szkół Specjalncych  
w Kadłubie

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelecach Opolskich

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Zawadzkiem

Zespół Szkół Specjalncych w Zawadzkiem

Zespoół Placówek Oświatowych 
w Leśnicy

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego 

w Strzelcach Opolskich 

Jest to najlepszy wynik w ciągu czterech 
ostatnich lat w tej szkole. Znacznie też przewyż-
sza średnią w województwie opolskim (69,9 
proc.) i krajową (69,2 proc.). Nieco gorsze wy-
niki matur odnotowało Technikum w CKZiU i LO 
w ZSP w Zawadzkiem. Wszystkim, którzy zdali 
ten egzamin serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów już na studiach i w dorosłym 
życiu. Teraz pora na zasłużony wakacyjny odpo-
czynek – niech będzie jak najbardziej udany!

Przypomnijmy też, że maturzysta, który nie 
zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma 
prawo do poprawki. Egzamin poprawkowy ma 
odbyć się 23 sierpnia. 

Zgodnie z przepisami, każdy maturzysta 
może wystąpić do właściwej terytorialnie okrę-
gowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej 
ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza 
egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oce-
ny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor 
OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę 
zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Dok. na str. 1
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Rejestracja auta to nie droga przez mękę
- mówi Karolina Szopa, naczelnik Wydziału Komunikacji Strzeleckiego Starostwa

Trzeba też przynieść: kartę po-
jazdu, jeśli była wydana i oczywiście 
dokument tożsamości. Należy do-
dać w tym miejscu, że od 1 stycz-
nia 2020 r. weszła w życie zmiana 
w ustawie Prawie o ruchu drogo-
wym. Zgodnie z tymi przepisami 
osoby, które nie zgłoszą w ciągu 60 
dni w wydziale komunikacji nabycia 
lub zbycia samochodu, zapłacą karę 
od 200 do 1000 zł. Kary finansowe 
nakładane są za niezgłoszenie zbycia 
lub nabycia pojazdu, a nie za nie-
przerejestrowanie. Najwygodniejszą 
formą na dopełnienie tej formalności 
jest złożenie wniosku w formie elek-
tronicznej przez e-puap, do którego 
należy dołączyć kopię dokumentu, 
na podstawie którego nastąpiło prze-
niesienie własności, tj. umowa kupna 
sprzedaży, darowizny lub fakturę. 
Dochowanie 60-dniowego terminu 
jest zatem czynnością niezwykle 
prostą i szybką a przerejestrowanie 
pojazdu w dogodnym dla siebie ter-
minie będzie już tylko formalnością. 
Jeśli jednak będzie pani jednym ze 
współwłaścicieli samochodu, to wy-
starczy upoważnienie drugiej osoby, 
nie trzeba być osobiście obecnym 
podczas rejestracji pojazdu w wydzia-
le komunikacji.

- Jestem jedynym właścicie-
lem, mam komplet dokumentów, 
dzwonię dziś i jutro przynoszę je do 
starostwa? 

- Zapewne nie stanie się to z dnia 
na dzień, bo przecież ludzi, którzy 
chcą to także zrobić, jest więcej 
i oni wcześniej już umówili się na 
konkretne terminy, jednak w ciągu 

Co roku Powiat Strzelecki dokłada 
swoją cegiełkę do renowacji lub 

konserwacji zabytków znajdujących 
się na jego terenie. Warunkiem jest, 
by obiekt był wpisany do rejestru 
zabytków lub  znajdował się w gmin-
nej ewidencji zabytków. Potrzeby są 
duże, budżet naszego samorządu 
ograniczony. W tym roku na ochronę 
zabytków w budżecie przewidziano 
kwotę 40 tysięcy złotych. O dotację 
starały się dwa podmioty. 

W lutym wpłynął wniosek Rzym-
skokatolickiej Parafii pw. św. Elżbiety 
Węgierskiej w Kluczu na dofinan-
sowanie zadania pn. „Konserwacja 
ołtarza bocznego z obrazem „Chrzest 
w Jordanie” w kościele filialnym 

23 czerwca Fundacja Rozwoju Ślą-
ska świętowała 30-lecie swojego 

istnienia. W uroczystości z tej okazji 
uczestniczył wicestarosta Waldemar 
Gaida, który w imieniu Rady i Zarządu 
naszego powiatu podziękował za nie-
strudzony wysiłek w działaniu w myśl 
trzech zasad: „Wspieramy Śląsk. Wspie-
ramy Rozwój. Wspieramy Ciebie”. Ce-
lem fundacji jest pomoc w rozwijaniu 

W n i e d z i e l ę  2 6 
czerwca w Ujeź-

dzie oficjalnie otwarto 
zrewitalizowany Rynek. 
Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna pogratulował 
Burmistrzowi Hubertowi 
Ibromowi udanej inwe-
stycji, która wyraźnie 
zmieniła oblicze centrum 
miasta.

Walne Zgromadzenie Związku  
Powiatowo – Gminnego Jedź 

z Nami” odbyło się 30 czerwca br. 
Po przyjęciu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Związku sporządzonego na 
dzień 31 grudnia 2021 roku wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za rok 2021, co zostało poprzedzone 
pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej 
i Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Walne Zgromadzenie udzieliło absolu-
torium Zarządowi w składzie: Walde-
mar Gaida Przewodniczący Zarządu, 
Łukasz Jastrzembski – Zastępca Prze-
wodniczącego Zarządu oraz Norbert 
Koston – Członek Zarządu (nie mógł 
wziąć udziału z powodu choroby).

Nie była to jedyna uchwała pod-
jęta podczas Walnego Zgromadzenia. 
Kolejną przyjęto w sprawie zmiany 
Statutu, a następną - w sprawie usta-
lenia zasad polityki taryfowej oraz 
ustalenia opłat za przejazdy w przewo-
zach publicznym transportem zbioro-
wym i ulg na terenie Związku Powiato-
wo – Gminnego „Jedź z Nami”.

Podwyżki (o 20 proc.) cen biletów 
jednorazowych i miesięcznych wejdą 
w życie od 1 września br. Nie udało się 
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najpóźniej czterech dni złoży pani 
swoje dokumenty. Ich sprawdzenie 
zajmuje kilka minut, potem zostaną 
wprowadzone do systemu. Po tym 
- pojazd zostanie zarejestrowany 
czasowo na 30 dni, otrzyma pani tab-
lice, pozwolenie czasowe i nalepkę 
kontrolną lub w przypadku pozosta-
wienia tablic rejestracyjnych zostanie 
pani zwrócony dowód rejestracyjny 
do momentu odbiory nowego do-
wodu rejestracyjnego . Dowody re-
jestracyjne drukowane są w Polskiej 
Wytwórni Papierów Wartościowych 
w Warszawie i stamtąd przywozi je 
do nas kurier. Zazwyczaj w ciągu 2-3 
tygodni są gotowe. A my wyznaczamy 
możliwie najkrótszy termin do jego 
odbioru. Razem z dowodem odbierze 
pani decyzję o zarejestrowaniu auta 
i uzupełnioną kartę pojazdu. Trzeba 
będzie jednak zwrócić pozwolenie 
czasowe, jeżeli było wydane. 

- A może, skoro to tyle trwa, 
będę mogła zarejestrować samo-
chód w innym starostwie, gdzie 
będzie szybciej?

- Nigdzie nie będzie szybciej, 
a obowiązuje, zgodnie z KPA, właści-
wość miejscowa - wniosek o rejestra-
cję samochodu trzeba złożyć w wy-
dziale komunikacji właściwym dla 
miejsca zamieszkania: zameldowania 
lub czasowego pobytu, co umożli-
wiają przepisy wprowadzone od 4 
grudnia 2020 r. Jeśli ktoś wynajmuje 
mieszkanie w innej miejscowości niż 
jest zameldowany, urzędnik może 
poprosić o dodatkowe dokumenty 
potwierdzające, że na stałe mieszka 
w tym mieście. Można w tym celu 

przynieść do wydziału komunikacji 
umowę najmu mieszkania i np. 
umowę o pracę, w których znajduje 
się adres pobytu. Wszędzie jednak 
trzeba czekać na dostawę nowego 
dowodu rejestracyjnego z PWPW. 
Wprowadzony – w związku ze stycz-
niową falą zachorowań spowodowa-
nych przez Covid-19 - w naszym wy-
dziale komunikacji system umawiania 
się na konkretny termin złożenia 
dokumentów i potem ich odbiór, 
sprawdza się w praktyce. Podobne 
rozwiązania stosowane są w staro-
stwach w Gliwicach, Krapkowicach, 
Opolu i wielu innych miastach. 
Prosimy jednak wszystkich, by – jeśli 
nie mogą przyjść we wcześniej uzgod-
nionym terminie, i to obojętnie, czy 
chcą złożyć dokumenty konieczne do 
zarejestrowania pojazdu czy odebrać 
dowód rejestracyjny – poinformowali 
nas o tym, wystarczy telefon, a w ten 
sposób możemy na tę godzinę umó-
wić kogoś innego. 

- Mogę ominąć te wszystkie oso-
biste kolejne wizyty w starostwie 
związane z rejestracją samochodu? 

- Tak – o ile napisze pani odpo-
wiednie upoważnienie do naszego 
wydziału komunikacji dla swego peł-
nomocnika i przekaże mu wszystkie 
dokumenty niezbędne od rejestracji 
pojazdu. Można go również upoważ-
nić do odbioru dowodu rejestracyjne-
go. Jeśli pełnomocnikiem nie będzie 
członek najbliższej rodziny, trzeba uiś-
cić opłatę skarbową za ustanowienie 
pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł. 

Marta Górka

Dok. na str. 1

Absolutorium dla Zarządu 
„Jedź z Nami”

Powiat ratuje zabytki

Rynek zrewitalizowany

Jubileusz 30-lecia Fundacji

uniknąć takiego posunięcia 
wobec bardzo wysokiej in-
flacji, drożejących kosztów, 
a przede wszystkimi cen 
benzyny.

Równocześnie jednak 
Związek postanowił wpro-
wadzić pilotażowy program 
z 50-procentowymi (!) ulga-
mi do jednorazowych bile-
tów dla seniorów w wieku 
65+. Również od września. 
Na całym terenie funkcjo-
nowania „Jedź z Nami”. Wy-
jaśnić jednak trzeba, że tak 
duża obniżka cen biletów 

dla seniorów obowiązywać będzie na 
razie tylko w obrębie jednej miejsco-
wości. Skomplikowane? Wcale nie. 
Znaczy to ni mniej ni więcej, że starsi 
mieszkańcy większych miejscowości 
będą mogli znacznie taniej niż do-
tychczas dostać się z jednego jej końca 
na drugi, do szpitala, do lekarza, do 
siedziby gminy. Wszędzie tam, gdzie 
potrzebują. Nie będą jednak mogli 
z 50-procentową zniżką podróżować 
między kilkoma miejscowościami. Na 
razie. Podobny pilotażowy program 
przeprowadzony w Krapkowicach 
pokazał wzrost zainteresowania korzy-
staniem z komunikacji zbiorowej, więc 
prawdopodobne jest, że i w naszym 
powiecie to nastąpi. 

- Informacje o takim rozwiąza-
niu trafią do wszystkich organizacji 
zrzeszających seniorów na obszarze 
naszego działania – mówi Waldemar 
Gaida przewodniczący Zarządu Związ-
ku. – Będziemy również informować 
o tym, jak i gdzie będzie można pobrać 
karty uprawniające do przejazdów 
z ulgą. Tak duża zniżka to na pewno 
bardzo dobre rozwiązanie dla emery-
tów i rencistów i zapewne wiele osób 
z niego skorzysta.

w Olszowej parafii Klucz”. W marcu 
br. natomiast – wniosek p. Fryderyka 
Tanwic na dofinansowanie zadania 
„Remont pokrycia dachowego domu 
mieszkalnego w Leśnicy z I połowy 
XIX wieku” o dotację w wysokości 37 
tysięcy złotych.

Po wnikliwej analizie Zarząd Po-
wiatu Strzeleckiego zaproponował 
podzielenie kwoty przewidzianej 
na ochronę zabytków na ten rok po 
połowie między obydwoje wniosko-
dawców. Rada Powiatu na ostatniej 
sesji przychyliła się do tej propozycji 
i przyjęła w tej sprawie stosowną 
uchwałę. 

5 lipca br. została podpisana 
umowa o przyznaniu dotacji na 

renowację ołtarza w kościele w Ol-
szowej, między Zarządem Powiatu 
reprezentowanym przez starostę 
Józefa Swaczynę i wicestarostę Gaidę 
a proboszczem parafii św. Elżbiety 
Węgierskiej w Kluczu ks. dr. Józefem 
Żyłką. 

inicjatyw lokalnych we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego, w tym 
w gospodarce i kulturze. Do tej pory 
Fundacja Rozwoju Śląska udzieliła 
pożyczek na łączną kwotę 875 mln zł. 
70 mln przeznaczono na infrastrukturę 
komunalną w województwach opol-
skim i śląskim, 14 mln na infrastrukturę 
społeczną oraz 273 tys. zł na stypendia 
dla uzdolnionej młodzieży.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2022 roku Powiat Strzelecki przy-
stąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.  Jednostką 
odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

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

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w roku 2022 
obejmuje:

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej  w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/):
a)  w przypadku Modułu I od dnia 01.03.2022 r. w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 31.08.2022 r.
b)  w przypadku Modułu II od dnia 01.03.2022 r. w trybie ciągłym jednak nie później niż :

• do dnia 31.03.2022 r. ( dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2021/2022)
• do dnia 10.10.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/ akademickiego 2022/2023)

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
• Obszar A – zadanie A1 i A2 i Obszar C – zadania C1 i C3 i C5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
• Obszar C- zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5–ponowna pomoc może być udzielona
• po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
• Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu  (77) 461 33 81.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pcpr.strzelceop.pl  oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl 

(Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd)

Zakres  
dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania Udział własny ON Warunki uczestnictwa

1. Opłata za 
naukę (czesne)

• równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy 
kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty 
poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest 
możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

• Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów 
opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód 
przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę może być podjęta przez Pełnomocników 
Zarządu w Biurze PFRON, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii Realizatora 
programu lub Oddziału PFRON.

• W przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form 
kształcenia na poziomie wyższym (kierunkach studiów), kwota dofinansowania 
opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów 
czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie 
powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość 
przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł 
(netto) na osobę.

15% wartości czesnego 
w przypadku zatrudnionych beneficjentów 
programu, którzy korzystają z pomocy 
w ramach jednej formy kształcenia na 
poziomie wyższym (na jednym kierunku)
65% wartości czesnego 
w przypadku zatrudnionych beneficjentów 
programu, którzy jednocześnie korzystają 
z pomocy w ramach więcej niż jedna forma 
kształcenia na poziomie wyższym(więcej niż 
jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej 
i kolejnych form kształcenia na poziomie 
wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)

Z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia 
udziału własnego w module II zwolniony jest 
wnioskodawca, gdy wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie 
przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

•  znaczny lub 
umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, 

• nauka w szkole 
wyższej, lub 
szkole policealnej, 
lub kolegium, 
lub przewód 
doktorski otwarty 
poza studiami 
doktoranckimi 

• brak wymagalnych 
zobowiązań wobec 
PFRON lub wobec 
realizatora programu

• brak korzystania 
z przerwy w nauce

2. Dodatek na 
pokrycie kosztów 
kształcenia:

a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców
z możliwością zwiększenia nie więcej niż o: 
700 zł - w przypadku, które określi realizator programu, 
500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach 
studiów/nauki,
200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub 2022 roku w wyniku działania 
żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP 
i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez 
PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców , którzy skorzystają z tego zwiększenia po 
raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe)
500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę 
w formie zdalnej (w związku z pandemią).
 
Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość 
dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
• 50% maksymalnej kwoty dodatku – dla studentów na I roku studiów (w przypadku form jednorocznych 75% 

max kwoty dodatku) 
• 75% maksymalnej kwoty dodatku dla studentów na II roku studiów,
• 100% maksymalnej kwoty dodatku dla studentów na III i kolejnych latach studiów,
* Studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie 
maksymalnej na każdym etapie nauki

Nie dotyczy

3. Dodatek 
na uiszczenie 
opłaty za 
przeprowadzanie 
przewodu 
doktorskiego

do 4.000 zł
Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za 
przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza 
kwotę 764 zł (netto) na osobę może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze PFRON, na podstawie 
wystąpienia i pozytywnej opinii Realizatora programu lub Oddziału PFRON.

Nie dotyczy
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
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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, 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 

Jak co roku maj w Strzeleckim Sto-
warzyszeniu Seniorów to początek 

pięknych podróży. Tym razem po dłu-
gim okresie covidowych obostrzeń 
od 9 do 16 maja 57-osobowa grupa 
przebywała na turnusie wypoczyn-
kowym w Zakopanem. Codziennie 
uczestniczono w wycieczkach po 
okolicy - korzystano m.in. z term 
w Chochołowie i Bukowinie Tatrzań-
skiej. Innego dnia udano się nad 
Morskie Oko; a kolejnego spływem 
Dunajca do Szczawnicy. Odwiedzono 
też Dolinę Kościeliską i Dolinę Bia-
łego. W dzień powrotu zwiedzono 
„Bachledówkę” – piękny drewniany 
kościół w miejscowości Czerwienna. 

 W dniu 5 czerwca inna 42-osobo-
wa grupa rozpoczęła podróż do Chor-
wacji tym razem jedynym słusznym 
kierunkiem wydawał się największy 
półwysep Istria. Po kilkunastu go-
dzinach spędzonych w autokarze 
dotarliśmy do miejscowości Poreć , 
a dokładnie na jej cypel Zelena Laguna, 
do hotelu. Chorwacja przywitała nas 
ciepłem i słońcem. Dziesięciodniowy 
turnus pomimo zmęczenia rozpo-
częliśmy w doskonałych nastrojach. 
Podczas pobytu nad pięknym Adria-
tykiem do dyspozycji mieliśmy duży 
basen z morską wodą znajdujący się na 
terenie naszego hotelu. Organizatorzy 
zadbali również o wycieczki autoka-
rowe po regionie. Pierwszą z nich był 
wyjazd do Puli, gdzie zwiedzono zacho-
wany od czasów antycznych amfiteatr. 
Przez chwilę mogliśmy się poczuć jak 
antyczni widzowie lub gladiatorzy 
uczestniczący w zawodach. Podczas 
spaceru z przewodnikiem słuchaliśmy 
opowiadań o historii i podziwialiśmy 
piękne zabytki – pozostałość rzymskiej 
kultury. Następnym celem na trasie na-
szej wycieczki było istryjskie miastecz-
ko Rovinji. Tam zwiedziliśmy bazylikę 
św. Eufemii, która zgodnie z legendą 
przepowiedziała nam pogodę na cały 
pobyt, a mianowicie słońce, ciepło 
i dużo wesołych dni. Z Rovinji udali-

Strzeleccy seniorzy znów wojażują
śmy się w rejs statkiem po Adriatyku. 
Płynęliśmy przez okolice obfitujące 
w urokliwe skaliste wybrzeża i plaże 
(również nudystów) do Limskiego Ka-
nału nazywanego Istrijskimi Fiordami. 
Podczas rejsu załoga statku częstowała 
nas lokalnym winem oraz wspaniałymi 
likierami na bazie tutejszej rakiji. Jeden 
z kapitanów przygrywał na akordeo-
nie śpiewając chorwackie piosenki. 
W wyśmienitych nastrojach wróciliśmy 
do hotelu. Kolejna wycieczka którą 
mieliśmy w programie to zwiedzanie 
przepięknego miasteczka Poreć, zało-
żonego przez starożytnych Rzymian. 
Spacerkiem po przepięknych uliczkach 
dotarliśmy do kompleksu Bazyliki 
Eufrazjusza, gdzie w zadumie zwie-

dzaliśmy zabytki sakralne. Następnie 
udaliśmy się do centrum winiarskiego 
Istrii do leżącego na wzgórzu miastecz-
ka Motovan. Miejscowość uznawana 
jest też jako centrum istryjskich trufli, 
których cena dochodzi do 2000 euro za 
kilogram. Podczas zwiedzania mieliśmy 
możliwość spróbowania specjałów 
wytwarzanych z tak drogich grzybów. 
Wycieczkę zakończono w regionalnej 
winnicy w miejscowości Markovac 
przystając na poczęstunek. Przesym-
patyczny gospodarz p. Guido zaprezen-
tował i poczęstował nas swoimi wyro-
bami - winami z własnej 5-hektarowej 
winnicy, likierami i tradycyjną rakiją.

 Podczas pobytu codziennie wie-
czorem uczestniczyliśmy w imprezach 

tanecznych organizowanych przy 
basenie. Codziennie przygrywał inny 
zespół. Hotel był olbrzymi – mieścił 
1700 pensjonariuszy z całego świata. 
Niestety, wszystko co dobre szybko się 
kończy i nastał czas pakowania walizek. 
Jak to zwykle bywa walizki okazały się 
jakby mniejsze niż przy przyjeździe, 
a to przez pamiątki, które kupiliśmy 
w tym trunki i wspaniałą oliwę... Pod-
czas ostatniego wieczoru przy zacho-
dzie słońca łezka w oku się zakręciła 
na myśl o powrocie. Trzeba jednak 
pamiętać, że koniec czegoś pięknego, 
pięknej przygody to otwarte drzwi 
do kolejnych wspaniałych wyjazdów, 
których w Strzeleckim Stowarzyszeniu 
Seniorów nie brakuje. 

W środę 22 czerwca br. po raz trzy-
nasty na stadionie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzel-
cach Opolskich odbył się  Międzydie-
cezjalny Turniej Piłkarski o Puchar św. 
Jacka.  

Święty Jacek, patron Metropolii 
Górnośląskiej pochodzący z pobliskie-
go Kamienia Śląskiego i należący do 
grona najbardziej znanych w świecie 
polskich świętych, wspominany jest na 
strzeleckiej ziemi w bardzo nietypowy 
sposób, bowiem poprzez najbardziej 
popularną dyscyplinę sportową jaką 
jest piłka nożna. Coroczne turnieje 
szkół są formą uczczenia i wyrażenia 
wdzięczności św. Jackowi, który jak do 
tej pory jest jedynym kanonizowanym 
świętym pochodzącym ze Śląska – na-
szej małej ojczyzny. 

Tegoroczna 13 edycja Turnieju św. 
Jacka swą formułą nawiązywała do 
rozgrywek Piłkarskiej Ligi Narodów, 
której meczami żyliśmy nie tak dawno.  
Rywalizowało 16 zespołów szkolnych, 
pochodzących z 3 diecezji:  gliwickiej, 
katowickiej i opolskiej. Rywalizowali 
o 2 oddzielne puchary w 2 kategoriach 
wiekowych: 8 szkół podstawowych 
oraz 8 szkół ponadpodstawowych. 

Turniej o Puchar św. Jacka w formule Ligi Narodów

Każda z występujących drużyn w wy-
niku losowania została jedną z repre-
zentacji narodowych występujących 
w Dywizji A tegorocznej edycji Ligi 
Narodów. Podczas  Turnieju rozegrano 
40 meczów w dwóch fazach: grupowej 
i pucharowej. Każda z drużyn zagrała 
w sumie 5 meczów, po 16 minut, czyli 
razem około 90 minut.

Strzelono 166 bramek, w kategorii 
szkół podstawowych – 98 goli, a w ka-
tegorii szkół ponadpodstawowych 
- 68. Najskuteczniejszym zawodni-
kiem turnieju został Kacper Kucharski 
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
w Strzelcach Opolskich, który zdobył 
9 bramek, najlepszym bramkarzem 
był Piotr Borecki z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opol-

skich,  który stracił tylko jednego gola. 
Najbardziej wartościowymi piłkarzami 
w poszczególnych kategoriach zostali 
uznani: Mateusz Aleksy (MSP 13 Pie-
kary Śląskie) – w kategorii szkół pod-
stawowych oraz Patryk Kałka (CKZIU 
Strzelce Opolskie) – w kategorii szkół 
ponadpodstawowych.

W kategorii szkół podstawowych 
zwyciężyła drużyna z Miejskiej Szko-
ły Podstawowej nr 13 w Piekarach 
Śląskich, będąca Czechami, a w ka-
tegorii szkół ponadpodstawowych 
– Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego ze Strzelec Opolskich, 
które występowało jako reprezenta-
cja Niemiec.

Głównym celem, który co roku 
przyświeca turniejowi jest przede 

wszystkim integracja dzieci i młodzie-
ży z diecezji, którym patronuje św. 
Jacek poprzez radosny futbol i zdrową 
rywalizację w duchu fair play, wolną 
od wulgaryzmów i agresji boiskowej. 
Chodzi też o promowanie dobrych 
wartości w sporcie oraz ukazanie re-
lacji pomiędzy wiarą i sportem. 

Chcemy z całego serca podzię-
kować wszystkim tym, którzy na 
różne sposoby włączyli się w organi-
zację tego dzieła, przede wszystkim 
uczniom i nauczycielom głównego 
organizatora tego przedsięwzięcia 
czyli Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich. Z roku na rok Turniej św. 
Jacka zyskuje na popularności i jedno-
cześnie na atrakcyjności dzięki dobrej 
współpracy z różnymi instytucjami 
i organizacjami, między innymi z Miej-
skim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Strzelcach Opolskich, Wydziałem 
Teologicznym Uniwersytetu Opol-
skiego, Kapelanem Sportu Diecezji 
Opolskiej, szkołami, władzami sa-
morządowymi, parafiami, firmami 
sponsorującymi nagrody, mediami 
patronującymi z Portalem Interneto-
wym św. Jacka na czele.
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Ad multos annos

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich radzi

Z opalaniem jest tak: każdy wie, że 
jest szkodliwe, a jednak większość 

z nas nie wyobraża sobie bez niego 
wakacji. Wrócić z urlopu bladym jak 
ściana? Nigdy! Dlatego właśnie mamy 
dla Was 10 zasad, o których należy 
pamiętać podczas opalania.

1. Wyrzuć przeterminowane 
kosmetyki

Zaledwie 1 proc. promieni słonecz-
nych to szkodliwe promieniowanie 
ultrafioletowe (UV). Ale to wystarczy, 
by uszkodzić naszą skórę i zwiększyć 
ryzyko raka. Skuteczną ochroną są 
oczywiście kosmetyki z filtrem UV. Te, 
które kupiliśmy rok temu, nadają się 
wyłącznie do kosza. Pod wpływem 
czynników zewnętrznych utraciły 
one już swoje ochronne właściwości. 
Co roku powinniśmy zaopatrzyć się 
w nowe kremy z filtrem.

2. Krem z filtrem dobierz  
do typu skóry

Na plażę zabierasz jeden krem 
z filtrem dla całej rodziny? Na pewno 

Opalaj się z głową
to lepsza opcja, niż nie wziąć żadnego. 
Jednak pamiętaj, że każdy z nas ma 
inny typ skóry. Dla dzieci przeznaczone 
są kremy z SPF 50, najlepiej wodood-
porne. Osoby o jasnej karnacji również 
powinny smarować się kremem z fak-
torem SPF 50, zaś te, które opalają 
się na brązowo i rzadko przypominają 
rumianego raka, mogą zacząć od SPF 30 
lub 40, a później zejść na niższy stopień 
ochrony (np. SPF 20).

3. Nie żałuj sobie kremów
Nie wystarczy psiknąć na rękę ilość 

kremu wielkości orzeszka i nanieść 
na ciało w trakcie opalania. Przede 
wszystkim musimy to zrobić wcześniej, 
jakieś 20‒30 minut przed ekspozycją na 
słońce, bo tyle czasu trwa aktywacja 
ochronnych składników. Nieprawdą 
jest, że gdy używamy kremu wodood-
pornego, po wyjściu z wody nie musimy 
się już smarować. Należy za każdym 
razem nanosić go na skórę, a jeśli się 
nie kąpiemy, to czynność trzeba po-
wtarzać co 2 godziny. Ach! I rada dla 
chowających się w cieniu – wy również 

potrzebujecie odpowiedniej ochrony. 
Promieniowanie UV odbija się od róż-
nych powierzchni, np. wody i piasku, 
dlatego dociera także do cieniolubnych.

4. Opalaj się  
w bezpiecznych godzinach

Niebezpieczne godziny to oczy-
wiście te, w których na słonecznych 
plażach jest nas najwięcej, czyli między 
11.00 a 15.00. Wówczas promieniowa-
nie jest najbardziej szkodliwe. Oczywi-
ście nie przekonamy nikogo, kto chce 
się opalać, żeby wtedy nie wychodził 
z domu. Ale koniecznie trzeba wówczas 
używać kremu z wysokim filtrem i obo-
wiązkowo nakrycia głowy.

5. Koniecznie chroń głowę
Przed promieniowaniem najlepiej 

chronią kapelusze zakrywające uszy, 

kark i twarz, wykonane z jasnych 
materiałów. Kapelusze słomiane, 
które są luźno plecione, nadają się co 
najwyżej na popołudniowy spacer na 
łąkę. Czapki z daszkiem nie zasłaniają 
karku i uszu, więc też nie są najlep-
szym rozwiązaniem chroniącym przed 
promieniami UV.

6. Uważaj na składniki 
fotouczulające

Posmarowałeś się kremem, leżałeś 
na słońcu w „bezpiecznych” godzi-
nach, a skórę i tak masz czerwoną 
jak rak? Taki scenariusz jest możliwy. 
Może to być wina tego, co jemy i pije-
my. Część składników ma właściwości 
fotouczulające. Należą do nich niektó-
re leki antydepresyjne, antykoncep-
cyjne i przeciwcukrzycowe. Poza tym 
rośliny, takie jak dziurawiec, melisa czy 
nawet seler. Unikaj ich, jeśli planujesz 
plażowanie!

7. Marchewkowa ochrona przed 
słońcem

Przed opalaniem powinieneś do-
starczyć swojemu organizmowi beta-
-karoten (obecny w marchwi, pomido-
rach, brzoskwiniach, papryce, szpinaku, 
brokułach, sałacie) ‒ niszczy wolne 

rodniki, czyli zapobiega uszkodzeniom 
skóry oraz poprawia jej odporność na 
promieniowanie. Witaminy E i C także 
poprawią stan skóry przed urlopem.

8. Pij jak najwięcej wody
Gdy za oknem upał, potrzebujesz 

jeszcze więcej wody niż zwykle. Od-
wodnienie nie tylko utrudnia rege-
nerację skóry, ale też zwiększa ryzyko 
udaru słonecznego. W związku z tym, 
że się pocimy, tracimy wyjątkowo dużo 
płynów. Powinniśmy dostarczyć sobie 
dziennie nawet 4 litry wody!

9. Wybierz się do dermatologa
Zanim rozpoczniesz opalanie, 

odwiedź dermatologa. Po obejrzeniu 
znamion i pieprzyków na skórze lekarz 
określi, które wymagają całkowitego 
zakrycia przed promieniowaniem. Jeśli 
znamiona wyglądają mocno podejrza-
nie, dermatolog może polecić usunięcie 
ich przez chirurga. 

10. Po opalaniu
Ukojenie po opalaniu przyniosą 

preparaty z pantenolem, witaminami E 
i A, aloesem, mentolem oraz alantoiną 
i lanoliną. Dzięki nim skóra będzie lepiej 
nawilżona i łatwiej się zregeneruje. 

Do grona szacownych Jubilatów 
w naszym powiecie dołączyły kolejne 
osoby. 

Pani Aleksandra Godowska, miesz-
kanka Strzelec Opolskich, 90. rocznicę 
urodzin świętowała 20 maja br.

Pan Jan Witaszewski, mieszkaniec 
Piotrówki, 90-lecie urodzin obchodził 
26 czerwca br.

Obojgu Jubilatom gratulacje z tej 
okazji wraz z najserdeczniejszymi 
życzeniami i urodzinowym upomin-
kiem przekazał w imieniu całej naszej 
społeczności przekazał starosta Józef 
Swaczyna.

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

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 


