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Wszystkim Mieszkańcom Powiatu StrzeleckiegoWszystkim Mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
z okazji zbliżających sięz okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Świąt Bożego Narodzenia 

życzymyżyczymy
błogosławieństwa Dzieciątka i wielu radosnych chwil w gronie najbliższych.błogosławieństwa Dzieciątka i wielu radosnych chwil w gronie najbliższych.

W nadchodzącymW nadchodzącym Nowym RokuNowym Roku
życzmy sobie wszyscy przede wszystkim pokoju i zdrowia!życzmy sobie wszyscy przede wszystkim pokoju i zdrowia!

Oby każdy dzień przynosił coraz więcej powodów do optymizmu i nadzieję,Oby każdy dzień przynosił coraz więcej powodów do optymizmu i nadzieję,
że w naszych domach zagości radość, szczęście i dostatek, że w naszych domach zagości radość, szczęście i dostatek, 

wszelkie plany ziszczą się, a choroby i nieszczęścia ominą nasze rodziny i bliskich!wszelkie plany ziszczą się, a choroby i nieszczęścia ominą nasze rodziny i bliskich!

Zróbmy prezent Michałowi! Uczeń naszego LO zmaga się z poważną chorobą, pilnie zbierane są pieniądze na operację – szczegóły na str. 7. 

Możesz go wspomóc wysyłając choćby SMS na nr 75365 o treści 0233890! Dobro zawsze wraca!
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. Teodora Olszewskiego

Radnego Powiatu Strzeleckiego
kadencji 1999-2002.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
najserdeczniejsze wyrazy współczucia składają

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich

27 listopada starosta Józef Swa-
czyna uczestniczył w posiedzeniu 
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego z udziałem wojewody i 
opolskich starostów. Narada dotyczyła 
przygotowania opolskich szpitali do 
przyjęcia pacjentów ewakuowanych ze 
szpitali zachodniej Ukrainy.

Podczas sesji radny Kazimierz Kubal 
w odniesieniu do tej informacji zapytał 
o granicę dzielącą Ukrainę na wschod-
nią i zachodnią. Starosta J. Swaczyna 
odpowiedział: myślę, że chodzi o linię 
frontu. Dodał też: - Co dzień raportu-
jemy  o wolnych miejscach w naszym 

Szpitale przygotowują się 
do większej liczby pacjentów

szpitalu. Podzielamy jednak obawy wszystkich placówek, w których funkcjonuje 
SOR, że rano stan wolnych łóżek może być inny niż wieczorem, kiedy pociąg me-
dyczny z Ukrainy może przyjechać. Może też w ogóle nie przybyć do nas. Pragnę 
jednak uspokoić naszych mieszkańców: wszystkie zabiegi będą wykowywane zgod-
nie z zaplanowanymi terminami, nawet wtedy, gdy przybędą pacjenci z Ukrainy.

Zwołana na 30 listopada sesja była 
przedostatnią w tym roku. W grudniu 
czeka nas jeszcze uchwalenie budżetu 
na przyszły rok.

Po otwarciu obrad, w których uczest-
niczyli wszyscy radni, minutą ciszy uczczo-
no pamięć zmarłego radnego pierwszej 
kadencji - Teodora Olszewskiego. 

Potem list gratulacyjny i kwiaty 
przekazano dyrektor DPS w Strzelcach 
Opolskich Jolancie Osuch. Laudację 
wygłosił wicestarosta Waldemar Gaida.

- Strzelecki DPS z filiami w Szymiszo-
wie i Leśnicy to nasze wspólne dzieło. To 
tam prowadziliśmy pierwsze inwestycje 
standaryzacyjne. Tworzyliśmy Dom. Tam 
mieszkańcy żyją i doświadczają wszyst-
kiego, co dzieje się w zwykłem rodzinnym 
domu. Chorób, niepełnosprawności, 
ciepła i rodzinnej atmosfery. Nagroda 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej za 
wybitne i nowatorskie rozwiązania w za-
kresie pomocy społecznej zaakcentowała 
te starania. Są to przede wszystkim: pro-
wadzenie radiowęzła przez mieszkańców 
przy wsparciu opiekuna i projekt  „Wspól-
ny spacer – wspólna radość”. 

Dyrektor Jolanta Osuch: - Ta na-
groda, gratulacje i kwiaty  to zasługa 
wszystkich pracowników. To oni stanowią 
największy walor naszej placówki. Za to 
serdecznie im wszystkim dziękuję.

Potem radni przystąpili do realizacji 
porządku obrad, zmienionego na wnio-
sek starosty Józefa Swaczyny o autopo-
prawki do projektów uchwał związanych 
z budżetem i wprowadzenie nowego 
projektu uchwały – w sprawie stawek 
opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.

Informację o pracy Zarządu Powiatu 
w okresie międzysesyjnym przedstawił 
starosta J. Swaczyna, a radni ją przyjęli. 

Kolejny punkt obrad to Informacja o 
działalności Domu Pomocy Społecznej w 
Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie 
i z filią w Leśnicy oraz domów pomocy 
społecznej prowadzonych na zlecenie Po-
wiatu Strzeleckiego - DPS w Zawadzkiem 
i DPS w Kadłubie.

Radna Edyta Bem – przewodnicząca 
Komisji edukacji – podkreśliła, że komisja 
zwróciła uwagę na rosnące koszty poby-
tu mieszkańców w DPS, a także – że ci 
przyjmowani obecnie pensjonariusze to 
przede wszystkim osoby starsze, moc-
no schorowane, wymagające w wielu 
wypadkach specjalistycznej opieki. Wa-
runki nie odbiegają od europejskich, ale 
dochodzi do sytuacji, że dyrekcja nie ma 
możliwości pełnego obsadzenia dyżurów 
z powodu braku personelu pielęgniar-
skiego. Są pielęgniarki, które chciałyby 
pracować w DPS-ach, ale z powodu zbyt 
niskich płac nie decydują się na to.

Paweł Dylong, reprezentujący DPS 
w Zawadzkiem, zwrócił uwagę na rosną-
ce koszty węgla. Tą kotłownią ogrzewamy 
nie tylko DPS, ale i Zameczek, czyli obiekt 
zabytkowy, w którym funkcjonują War-

Sesja Rady Powiatu
sztaty terapii Zajęciowej. Rocznie zuży-
wamy 260 t ekogroszku. Wprowadziliśmy 
wszystkie możliwe sposoby oszczędności: 
obniżyliśmy temperaturę w pomieszcze-
niach, temperaturę ciepłej wody. Ale to 
doraźne kroki. Rosną przecież też ceny 
prądu i żywności – i to w zastraszającym 
tempie. W dodatku część mieszkańców 
– ta większa – przyjęta została wg starych 
przepisów, i na nich DPS otrzymuje 3 
tys. zł, podczas gdy na tych przyjętych 
wg nowych przepisów – 4,2 tys. Ale my 
traktujemy wszystkich tak samo. Para-
doksalnie – DPS jest biedny jak mysz 
kościelna, ale wielu mieszkańców ma 
ponad milion na koncie. I tych pieniędzy 
nie można ruszyć i przeznaczyć na koszt 
opału. Gdy  o śmierci mieszkańca trzeba 
zawiadomić rodzinę, która przez lata nie 
interesowała się nim, pierwsze pytanie 
krewnych brzmi:  a ile ma na koncie. Mó-
wię o tym, by władze powiatu postarały 
się wpłynąć na zmianę przepisów.

Dorota Mielniczuk Przewodnicząca  
Związków Zawodowych przy DPS Strzel-
ce Op.: - Nie wyobrażam sobie, by rozma-
wiać o DPS bez pracowników. Złożyliśmy 
wniosek o podwyżki płac, uwzględnienie 
nowych widełek od 1 stycznia przyszłego 
roku. W różnych firmach informatyk 
zarabia przynajmniej 10 tys., a u nas 
opiekunowie, przynajmniej ze średnim 
wykształceniem, a specjaliści z wyższym 
i specjalizacjami zarabiają na poziomie 
najniższej krajowej lub niewiele więcej. 
Byliśmy w Warszawie, już porozumienie 
w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek w 
DPS-ach prawie było podpisane, potem 
wszystko się wywróciło. Weźcie naszą 
sytuację pod uwagę przy budżecie na 
przyszły rok. Chcemy pracować, ale 
musimy też mieć co jeść. Uhonorujcie 
naszą pracę.

Starosta J. Swaczyna: - Nasz powiat 
daje 400 tys. zł ekstra. Faktem jest, że 
już cieszyliśmy się, że pielęgniarki w DPS 
będą zarabiać więcej - porozumienie było 
już prawie gotowe. Nic z tego nie wyszło. 
Byłoby inaczej, gdyby NFZ płacił za to, 
co powinien. A powinien płacić za pracę 
pielęgniarek w DPS_ach tak, jak robi to w 
odniesieniu do tych pracujących w szpi-
talach. Pani Przewodnicząca - zaapelujcie 
do przewodniczącego „Solidarności” – 
niech się włączy w te prace. Prosiliśmy 
o to już niejednokrotnie jako Zespół ds. 
Ochrony Zdrowia Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Bez echa. 

Przewodniczący Rady Stefan Szła-
pa: - Po tej sesji koniecznie trzeba 
ruszyć te tematy, żeby nie zostały tylko 
w protokole.

Informacja o stanie bezpieczeństwa 
powiatu strzeleckiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2022 rok to kolejny 
punkt obrad.

Radny Sławomir Tubek – Przewod-
niczący komisji bezpieczeństwa: - W 
przedstawionym materiale widać wy-

raźnie trzy filary funkcjonowania Straży 
Pożarnej. Pierwszy to ochrona przeciw-
pożarowa. Tu nastąpiła pewna poprawa 
w wyposażeniu, dwie jednostki OSP są 
na etapie włączania się do systemu JRG.

Drugi obszar – to wyjazdy do wypad-
ków drogowych. Poważniejszych zdarzeń 
nie było, ale na autostradzie wypadków 
było więcej.

Ponadto jednostki Straży Pożarnej 
są teraz włączone w inwentaryzację 
schronów i obiektów służących ochronie 
ludności. 

Przewodniczący S. Szłapa: – Krajo-
wy system JRG miał stanowić elitarny 
zespół jednostek, bardzo dobrze wypo-
sażonych i dofinansowanych, tymczasem 
zdecydowanie bardziej się rozszerza niż 
pierwotnie zakładano, a nakłady nie 
rosną. Warto też dodać informację o 
zawodach pożarniczych, i to na arenie 
międzynarodowej, gdzie wyjazdy naszych 
OSP dofinansowuje Powiat Strzelecki. 

Bryg. Piotr Zdziechowski Z-ca Ko-
mendanta Powiatowego Straży Pożar-
nej: - Co do systemu JRG - priorytetem 
jest czas dojazdu do zdarzenia; w ciągu 15 
min. Powinno się podjąć działania ratow-
nicze. Otrzymaliśmy właśnie informację, 
że OSP w Olszowej zostanie włączony 
do systemu. Dojazd do autostrady jest 
stamtąd szybki, ponadto rozszerza się 
Strefa Ekonomiczna w Ujeździe. Kolejna 
aplikująca jednostka to OSP Wysoka; 
stamtąd również dojazd od autostrady 
jest szybki. Nasz budżet wspomagają i 
samorządowcy, i przedsiębiorcy – za co 
serdecznie dziękujemy. Jednostki OSP 
zwracają się do nas o pomoc w wybo-
rze sprzętu, ale także w zakresie jego 
serwisowania; OSP ponoszą tylko koszty 
zakupu części. Padło również pytanie o 
obiekty ochrony ludności. Poprosiliśmy 
samorządowców o wskazanie obiektów, 
które kiedyś były schronami, szczelinami 
przeciwlotniczymi i miejscami ukrycia. 
Prowadzimy właśnie ich inwentaryzację 
i ocenę stanu. W naszym powiecie mamy 
517 takich obiektów. Większość z nich 
stanowią ukrycia: najwięcej jest w gminie 
Strzelce Opolskie, w gminach Zawadzkie 
i Leśnica. W większości przypadków znaj-
dują się one w budynkach  użyteczności 
publicznej i domach wielorodzinnych; do 
domów prywatnych nie wchodziliśmy. Na 
koniec prac w kraju KG PSP przedstawi 
nam możliwości schronienia oraz liczbę 
mieszkańców, która będzie mogła się 
tam schronić. 

Radni, po przyjęciu tej Informacji, 
przystąpili do dalszego porządku obrad. 
Jednogłośnie przyjęli uchwałę w spra-
wie „Rocznego Programu współpracy 
Powiatu Strzeleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pub-
licznego w roku 2023”. 

Dwie kolejne uchwały dotyczyły pra-
cy aptek: pierwsza związana była z nowe-

lizacją rozkładu godzin ich pracy jeszcze w 
roku bieżącym (o tym, jak pracują nasze 
apteki w okresie świąt piszemy na str 
14. – przyp red.). Ta została przyjęta przy 
1 głosie wstrzymującym się i 1 przeciw.

Radny Kazimierz Kubal zapytał to co, 
co będzie w przypadku, gdy aptekarz w 
Zawadzkiem, który deklarował pełnienie 
dyżurów sobotnio-niedzielnych w okre-
ślonych godzinach, zachoruje.

Sekretarz Ewelina Jelito: – Będzie to, 
co dotychczas we wszystkich gminach. 
Od lat sytuacja się powtarza, bo prawo 
się nie zmieniło. Samorząd powiatowy 
jest zobligowany do przyjęcia uchwały w 
sprawie rozkładu godzin aptek. Jednak, 
zgodnie z ustawą o finansach publicz-
nych, nie może płacić za dyżury. Izba 
Aptekarska stoi na stanowisku, że jednak 
powiaty powinny gratyfikować tę pracę, 
bo aptekarze ze względów ekonomicz-
nych nie decydują się na dyżury.

Dlatego w drugim projekcie w spra-
wie rozkładu godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych na terenie Powiatu Strzele-
ckiego w 2023 roku  proponujemy wska-
zanie faktycznych godzin pracy aptek. Ta 
uchwała została przyjęta takim samym 
stosunkiem głosów, jak poprzednia.

Następnie jednogłośnie radni 
uchwalili nowelizację z dnia 22 grudnia 
2021 roku w sprawie określenia zadań 
realizowanych przez Powiat Strzelecki, na 
które przeznacza się w roku 2022 środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i wysokości 
środków na ich finansowanie. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzie-
lenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego 
pomocy finansowej Gminie Ujazd  w 
formie dotacji celowej to kolejny punkt. 
Wysokość tej dotacji wynosi 7.950,00 zł, 
a przeznaczona jest na realizację w roku 
2022 projektu pn. Tradycja dywanów 
kwietnych na Opolszczyźnie – identyfi-
kacja, plan ochrony oraz wzmacnianie 
tradycji” realizowanego w ramach 
programu MKiDN „Kultura Ludowa i 
Tradycyjna”, a także promowanie szeroko 
rozumianej kultury, ochrony dziedzictwa 
kulturowego i różnorodności form wyra-
zu kulturowego (o czym piszemy na str. 

5). Radni przyjęli tę uchwałę przy 18 za, 
1 wstrzymującym się.

Przed podjęciem kolejnych uchwał 
w sprawie wieloletniej prognozy finan-
sowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2022-2025 i w sprawie zmiany budżetu i 
zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego 
na rok 2022 o przyczynach autopoprawek 
poinformowała Skarbnik Powiatu Jolan-
ta Drochomirecka. 

O wieloletnią prognozę finansową 
zapytał radny S. Tubek. – Jakie są plany 
wydatków na najbliższe lata na obronę 
cywilną? Starosta jest szefem obrony 
cywilnej w powiecie.

Skarbnik J. Dorochomirecka odpo-
wiedziała, że ta kwota ujęta jest w bu-
dżecie i jest na poziomie kilkudziesięciu 
tysięcy.

Radny S. Tubek: – I to wystarczy na 
budowę schronień?

Skarbnik J. Dorochomirecka: - Oczy-
wiście, że nie. Ale też budowa schronów 
nie należy do zadań starosty.

Uchwała w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2022-2025 
została przyjęta jednogłośnie, podobnie 
jak ta dotycząca zmiany budżetu i zmian 
w budżecie Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2022 oraz w sprawie ustalenia wy-
sokości stawek za usunięcie i parkowanie 
pojazdu.

W punkcie Interpelacje, zapytania, 
wnioski radny Ryszard Nocoń zapytał 
o aktualną sytuację finansową szpitala 
i przewidywany wynik na koniec roku.

Starosta J. Swaczyna: - Na szczęś-
cie nie ma zaległości w płatnościach 
wymagalnych. Na koniec października 
wynik to ok. 3 mln zł straty. W podobnej 
lub gorszej sytuacji są niemal wszystkie 
szpitale powiatowe w Polsce (o sytuacji 
szpitali piszemy szerzej na str. 9). 

Radna Anna Chabraszewska z kolei 
zadała pytanie dotyczące warunków 
oczekiwania pacjentów na SOR: czy 
poprawiły się w stosunku do poprzedniej 
sesji.

Starosta J. Swaczyna: - Nastąpiła 
diametralna zmiana; już nie czeka się w 
garażu, co było nie do przyjęcia.

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

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

NAUCZYCIEL W ZESPOLE PLACÓWEK LEŚNICA -  wykształcenie wyższe z zakresu 
OŚWIATOWYCH   tyflopedagogiki, resocjalizacji
KSIĘGOWY/ KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie ekonomiczne,
  -  2 lata doświadczenia zawodowego w pracy 
   w księgowości
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  znajomość rysunku technicznego
SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC ZIMNA WODKA -  wykształcenie wyższe,
  -  znajomość j. ang., j. niem. na poziomie B1,
  -  znajomość SAP, MS OFFICE
OPERATOR KOPARKI JARYSZÓW -  uprawnienia do obsługi koparki,
KIEROWCA KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. D,
  -  kwalifikacja wstępna przyspieszona  
   dla prawa jazdy kat. D
POMOCNIK MECHANIKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  1 rok doświadczenia zawodowego
NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - przygotowanie pedagogiczne,
PROCES KSZTAŁCENIA  -  kwalifikacje: edukacja i terapia osób 
   z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
PSYCHOLOG PRZEDSZKOLNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe
 (praca w niepełnym 
 wymiarze godzin)
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  obsługa kasy fiskalnej
REHABILITANT/ FIZJOTERAPEUTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
ELEKTRYK KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia SEP, GR I, II, III
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego 
PRAC. EKSPEDYCJI MAGAZYNOWEJ SIERONIOWICE -  książeczka sanepidowska,
MAGAZYNIER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
  -  umiejętność obsługi komputera
MAGAZYNIER SIERONIOWICE
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
  -  uprawnienia do obsługi suwnic
MAGAZYNIER ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK PRODUKCJI ZIMNA WÓDKA
ŚLUSARZ/ MECHANIK ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPAWACZ ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
  -  uprawnienia spawalnicze 135,131
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych UDT
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH KOTULIN -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK SERWIS OPON, STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B 
POMOCNIK MECHANIKA
PRACOWNIK OBSŁUGI ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
TRANSPOPRTU KOLEJOWEGO
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW STANISZCZE MAŁE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  prawo jazdy kat. B, - prawo jazdy kat. BE
  -  eksploatacja urządzeń instalacji i sieci 
   o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
OPER. SUWNICY DO PRZYUCZENIA ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE 
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
SZKLARSKIEGO  -  umiejętność obsługi komputera
PRACOWNIK OCHRONY MIENIA ZIMNA WODKA
 (praca dla osób z 
 orzeczonym stopniem 
 niepełnosprawności)

Informujemy, że w piątek 23 grudnia 
 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  

będzie czynne do godziny 13.00.
Natomiast 

w dniu 30 grudnia - do godziny 14.00.

dnia 23 grudnia 2022 otwarty będzie do godziny 13.00.
W dniu 30 grudnia 2022  rejestracja 

będzie odbywać się do godziny 12.00.
Natomiast pozostałe sprawy nie związane z opłatą oraz wydawaniem druków 

ścisłego zarachowania będą obsługiwane do godziny 14.00  
(odbiór dowodu rejestracyjnego, zbycie, nabycie).

O B W I E S Z C Z E N I E 
STAROSTY  STRZELECKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 r. poz. 2000) oraz 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 (J.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
że dnia 23 listopada 2022 r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego, decyzję administracyjną Nr 7/2022 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej 
na rozbudowie mostu JNI 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – 
Rozmierka w m. Sucha, ul. Kościelna, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy 
drogi powiatowej:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale,

działki w liniach 
rozgraniczających

Nr działki 
po podziale,

działki poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 294/2 2 Sucha - -
2. 359 2 Sucha 359/1 359/2

2. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących teren wód 
płynących:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale,

działki w liniach 
rozgraniczających

Nr działki 
po podziale,

działki poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 377 2 Sucha - -
2. 372/1 2 Sucha - -

3. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących 
teren niezbędny:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale,

1. 315 2 Sucha -
2. 359 2 Sucha 359/2
3. 361 2 Sucha -

4. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Powiatu Strzeleckiego:
Lp. Nr działki 

przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale
(powierzchnia gruntu ha)

 
1. 359 2 Sucha 359/1 

(0,0078)

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane 
strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w 
Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-
Budowlany, ul. Jordanowska 2, (w godzinach pn. 8.30-16.00, wt. - cz. 8.30-14.30, 
pt. 8.30-13.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 25 listopada 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. 

z up. Starosty
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 24.11.2022 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 18.11.2022r. na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ATUT Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rakoniewicach 62-067 przy ul. Krystyny 30A, decyzji nr 358/2022 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji 
paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Olszowej przy ul. Ir-
landzkiej na działkach ewid. nr 253/13, 253/22, 253/7, 253/11, 253/12, 254/8, 
19/20, 19/19, 254/7, 354/1, 253/16, 310 obręb ewid. Olszowa, jednostka 
ewid. Ujazd-obszar wiejski.

Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać 
telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego

 w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

Jak pracuje starostwo? Wydział Komunikacji i Transportu
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Tego samego dnia oficjalnie oddano do użytku lądowisko dla śmigłowców LPR. Wcześniej 
jednak sprawdziło się w praktyce, bo już zdążyły na nim wylądować dwa helikoptery 

wezwane do ofiar wypadków.
Zbudowane na specjalnym nasypie, co zapewnia bezpieczne lądowanie helikoptera wśród 

wysokich przeszkód terenowych, usytuowane jest na działce przekazanej szpitalowi przez wła-
dze samorządu powiatowego w pobliżu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Zlokalizowanie 
go na terenie szpitala nie było możliwe ze względu za zadrzewienie terenu. Niemniej dojazd 
do lecznicy nie zajmie więcej niż 5 minut, zgodnie z wymaganymi standardami. 

Nowe inwestycje w naszym szpitalu
5 grudnia – ten dzień zapisze się w historii naszego szpitala. Oddano do użytku aż dwie inwestycje. Pierwsza to zmodernizowana 

Pracownia RTG i USG. Druga – lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  Łączny koszt obu inwestycji to 
ok. 3 mln złotych. Ich zrealizowanie było możliwe wyłącznie dzięki wsparciu rządowemu, samorządowemu oraz dzięki środkom 
unijnym przekazanym przez Ministerstwo Zdrowia, w mniejszym zakresie – dzięki własnym środkom szpitala.

Cyfrowy aparat RTG, który trafił do naszego szpitala, 
jest najnowocześniejszy w województwie! Umożliwia 

badanie skalometryczne, co pozwala na dokładną ocenę 
struktur kostnych i stawowych, pomiary długości kości, kątowe 
pomiary skrzywienia kręgosłupa, ocenę deformacji stawów, 
a więc znacznie więcej niż standardowy rentgen. W dodatku 
można wykonać teraz zdjęcia całego kośćca w pozycji stojącej, 
co wydaje się dość proste, ale wcale takie nie jest – mówiono 
podczas uroczystego otwarcia pracowni. 

Badania naczyniowe i badania USG piersi także będą do-
kładniejsze dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w tym zakresie

Aparaty RTG i USG zakupiono na wniosek Wojewody 
Opolskiego ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 1.440.000 zł. Szpital z własnego budżetu dołożył 
60.000 zł. Natomiast władze Powiatu Strzeleckiego przekazały 
czek na 10 tysięcy złotych, z przeznaczeniem dla pracowni RTG. 

Pracownia USG i RTG Lądowisko już działa

To szóste lądowisko z województwie opolskim. Stanowi niejako uzupełnienie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, a jego budowę wymusiły przepisy: wymagane jest w placówkach 
szpitalnych, gdzie działają Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

Lądowisko zostało sfinansowane w wysokości 850.000 zł ze środków Unii Europejskiej, 
400.000 zł ze środków Powiatu Strzeleckiego oraz 250.000 zł ze środków własnych Szpitala.

W uroczystym otwarciu obu szpitalnych inwestycji uczestniczyli: Wojewoda Opolski 
Sławomir Kłosowski, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki Waldemar 
Gaida, członkowie Zarządu Powiatu: Janusz Żyłka i Jan Zubek, Przewodniczący Rady Powiatu 
Strzeleckiego Stefan Szłapa oraz z-ca Dyrektora NFZ Grażyna Kowcun, Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Mieczysław Wojtaszek, 
konsultanci wojewódzcy: z dziedziny radiologii Katarzyna Sznajder i Jarosław Kostyła, dyrektor 
Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

Podkreślała to podczas uroczystego otwarcia nowej Pracowni RTG i USG dyrektor Beata Czempiel. Dokładnie 
7 grudnia 1932 roku szpital został poświęcony i przyjął pierwszych pacjentów. Mogło się tu ich leczyć 100 

łóżek oraz 30 - na oddziale zakaźnym. Sale chorych były małe – liczyły najwyżej 3 łóżka. Na parterze zlokalizowano 
pokoje zabiegowe i kuchnię, na I piętrze chirurgię i salę operacyjną, na II piętrze oddział wewnętrzny i kaplicę, a na 
IV zamieszkały siostry pracujące w placówce, bo szpital prowadził również ich szkolenie. Pierwszymi kierownikami 
placówki byli doktorzy Backhaus i Blumberg, sprowadzeni z Wrocławia. 

Tak dobrze znany nam obiekt jest przykładem modernistycznej budowli. Budynek powstał jako założenie osiowe 
z honorowym dziedzińcem i owalnym podjazdem. Gmach ma plan łuku jakby otwierającego się ramionami 

w kierunku południowym na przybywających pacjentów. Ten obiekt to wielki wygięty 4-kondygnacyjny leżący 
prostopadłościan z wysokim czterospadowym dachem. „Całość robi wrażenie wyrafinowanej gry przestrzennej 
rozpisanej na czerwoną cegłę, szary żelbet, stalowe balustrady, prostokątne otwory okien i drzwi oraz różnorodne 
łuki balkonów, tarasów i ryzalitów. Architekt umiejętnie połączył w jedno sprzeczne elementy: tradycji (spadziste 
dachy, osiowa kompozycja), ekspresji (ceramiczne opracowanie elewacji) i awangardy (kształty balkonów, tarasów, 
podcieni, żelbet, stal, racjonalna dyspozycja wnętrz). Podobne tendencje zauważyć można w innych szpitalach na 
całym obszarze nie tylko niemieckiego Górnego Śląska, Republiki Weimarskiej (Frankfurt nad Menem, ale i Polski. 
Być może inspiracją łukowej formy stało się znane berlińskie osiedle o kształcie podkowy autorstwa Brunona Tau-
ta” – piszą o naszym szpitalu autorzy publikacji wydanej w 2012 r. pt. „Nieznany modernizm. Architektura górnego 
Śląska w Okresie Międzywojennym”.

Nasz szpital ma 92 lata!
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22 listopada w 
Starostwie Strzele-
ckim z wizytą gościł 
Konsul RFN w Opolu 
Nicolaus Pohr, który 
swoją funkcję pełni 
od wakacji. Starosta 
Józef Swaczyna i Wi-
cestarosta Waldemar 
Gaida przywitali go, 
przedstawiając nasz 
powiat.

Wizyta konsula

24 listopada Szkoła Podstawo-
wa im. Obrońców Góry Chełmskiej w 
Leśnicy obchodziła jubileusz 60-lecia 
istnienia. W imieniu Rady i Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego w uroczystości 
uczestniczyła Sekretarz Powiatu pani 
Ewelina Jelito, która całej społeczności 
szkolnej na kolejne lata życzyła sukce-
sów i twórczego zapału oraz radosnego 
świętowania

Jubileusz szkoły

O tradycjach 
układania 

dywanów kwiet-
nych na procesje 
Bożego Ciała mó-
wiono podczas sesji 
popularno-nauko-
wej „Partnerstwo 
dla dziedzictwa” 
25 listopada br. w 
Ujeździe. Podczas 
niej  zaprezento-
wano efekty rea-
lizacji projektu pt. 
„Tradycja dywanów 
kwietnych na Opolszczyźnie – identyfi-
kacja, plan ochrony oraz wzmacnianie 
tradycji”.

Sesję poprzedziło uroczyste pod-
pisanie partnerstwa między gminami 
Ujazd i Uniejów. To do niej należy 
Spycimierz - miejscowość, w której 
również przed Bożym Ciałem układane 
są dywany kwietne.

Tradycje układania dywanów w 
Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i 
Zimnej Wódce została wpisana w 2020 
r. na Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, a w grudniu 
2021 r. - na Listę reprezentatywną nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego 
ludzkości UNESCO. 

Prof. Katarzyna Smyk w swoim 
wykładzie mówiła o tym, kim są depo-
zytariusze niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. To osoby należące do 
społeczności – wspólnoty, w której 
dane zjawisko niematerialnego dziedzi-
ctwa kulturowego jest przekazywane z 
pokolenia na pokolenie, kultywowane 
od lat i żywe współcześnie, poprzez 
ochronę tych tradycji i przekazywanie 
ich następnym pokoleniom. Wyjaśniła 
też, czym jest niematerialne dziedzi-

ctwo materialne w ujęciu Konwencji 
przyjętej przez Konferencję Generalną 
UNESCO z 2003 r. To zwyczaje i obrzędy 
doroczne i rodzinne, rytuały, nawet 
codzienne praktyki (jak witanie się 
i żegnanie), umiejętności, wiedza i 
rzemiosło, które praktykujemy i prze-
kazujemy z pokolenia na pokolenie.

Z kolei prelekcję pt. „Animacja i 
edukacja kulturowa jako forma pro-
mocji niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego regionu” wygłosiła Joanna 
Popów-Bogdoł, dyrektor Powiatowego 
Centrum Kultury w Strzelcach Opol-
skich. Tam właśnie realizowany był 
projekt pn. „Tradycja nasza kwietna 
– działania animacyjne wokół trady-
cji układania kwietnych dywanów”, 
dofinansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach programu Kultura ludowa i 
tradycyjna 2022.

W konferencji, na której zaprezen-
towano również nową stronę interne-
tową poświęconą dywanom kwietnym 
- http://www.kwietnedywany.pl, w 
imieniu samorządu powiatowego, 
uczestniczył Janusz Żyłka, członek Za-
rządu Powiatu.

Dywany kwietne 
naszym dziedzictwem

Przewodniczący Zarządu Związku Powiato-
wo-Gminnego „Jedź z Nami” Waldemar 

Gaida podpisał dzisiaj z Wojewodą Opolskim 
Sławomirem Kłosowskim umowę na dopłatę ze 
środków Funduszu Rozwoju Przewozów Auto-
busowych. Dopłata w wysokości 3 815 407,50 
zł  obejmie 48 deficytowych linii autobusowych. 

 Takie dofinansowanie wspiera samorządy w 
realizacji ich zadań własnych w zakresie zapewnie-
nia publicznego transportu zbiorowego.

Podpisanie umowy

Od początku? Co to znaczy?
- Pandemia zmieniła wszystko. Młodzież, która przed jej 

nadejściem oddawała krew w szkołach, odeszła już z nich. Na 
Placu Żeromskiego w Strzelcach bywają miesiące, że przyjdzie 
ok. 30 osób zdecydowanych oddać krew, ale dwukrotnie w 
tym roku zdarzyło się, że przyszło tylko 8 i 9. Mniej chętnych 
jest też w Zawadzkiem. Nawiasem mówiąc, w przyszłym roku 
do tych dwóch miast ambulans będzie przyjeżdżał raz na dwa 
miesiące, z powodu wzrostu kosztów. Większość tych, którzy 
dziś honorowo oddają krew to starsi panowie, po 50-60 lat. 
Brakuje młodych. Właśnie dlatego mówię, że musimy zaczy-
nać od początku z akcją informacyjną o tym, jak ważne jest 
oddawanie krwi.

A Pan – ile oddał?
- Dwa wiadra. To lepiej brzmi, niż 18 litrów prawda? Teraz 

jestem już 73-latkiem więc krwi nie mogę już oddawać. Mój 
wynik wcale nie jest rekordowy. Jeden z opolskich krwiodaw-
ców, też już senior,, w wieku ok. 80 lat, ma na swoim koncie 
80 litrów oddanej krwi, a i w Strzelcach s a tacy,, którzy oddali 
po 30, 40 i 60 litrów.

I dobrze się Pan czuje? Nie odczuwa pan ubytków na 
zdrowiu?

- Najmniejszych. Dobrze, że Pani o to pyta, bo namnożyło 
się  nieprawdziwych informacji o oddawaniu krwi. W dodatku 
przechodzą one z pokolenia na pokolenie: jak raz oddasz krew, 
zawsze będziesz musiał to robić, bo ci ciśnienie wzrośnie. Nie 
oddawaj krwi, bo będziesz chory. Nie oddawaj krwi, bo to 
szkodzi.

To głupie…
- Rzeczywiście. Ale raz spotkałem uczennicę w strzeleckim 

Zaczynamy od początku 

LO, która właśnie po takich uwagach usłyszanych ze strony 
rodziny, w akcie buntu krew postanowiła oddać. I z tego, 
co wiem, do dziś jest honorową krwiodawczynią. A co do 
wzrostu ciśnienia – przed każdym oddaniem krwi mierzone 
jest jej ciśnienie. I okazuje się, że wielu uczniów już ma zbyt 
wysokie, co dyskwalifikuje do udziału w akcji krwiodawstwa. 
Pogląd na oddawanie krwi zmienia się diametralnie wtedy, 
gdy zachodzi konieczność jej podania komuś z rodziny. 
Wówczas ci, którzy wygłaszali nieprawdziwe poglądy, widzą, 
że nie da się jej kupić. Nie da się niczym zastąpić. I choć 
trwają prace naukowców nad jej sztucznymi zamiennikami, 
nie wiem, czy kiedykolwiek będzie to możliwe. Krew to coś 
absolutnie niepowtarzalnego. 

Na szczęście są i tacy, którzy to wiedzą, i tę wiedzę 
przekazują również z pokolenia na pokolenie. Dziadek był 
krwiodawcą, ojciec, a potem pałeczkę przejmuje syn. A my 
chcemy przekazywać coraz szerzej informacje o tym, jak 
cenny jest dar krwi. Przed nami dużo pracy z tym związanej.

Krwi nie da się załatwić. Nie da się niczym zastąpić. A honorowych krwiodawców ubywa.

– mów Henryk Podgajny, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK SALUS w Strzelcach Opolskich

Dla tej rodziny co tydzień w środy 
nadają audycję. Ile ich było? 

Kto by to zliczył! Dużo. A nadają mniej 
więcej od roku. Oni, czyli niezmiennie 
od początku: Aleksandra Kusińska (od 
15 lat w DPS), Katarzyna Gruszkiewicz 
(tutaj od 3 lat), Józef Wencel (tu do 
roku, poprzednio półtora w Szymiszo-
wie – „ale tam ponad 130 osób było, 
za dużo dla mnie”) i Witold Rudawski (z 
2-letnim stażem mieszkańca). I oczywi-
ście Jolanta Siwiec, opiekunka socjalna, 
która zainicjowała projekt. Na tym jej 
rola się nie skończyła: do niej należy też 
oprawa muzyczna audycji i oczywiście 
dostęp do urządzeń nagłaśniających 
w kaplicy, bo stamtąd audycja jest 
nadawana. 

Role są ustalone. Pani Katarzyna 
(Kasia – mówią chórem) jest nadzwy-
czajna w wyszukiwaniu interesujących 
informacji w Internecie, nikt w tym jej 
nie dorówna. I to ona, gdy była prze-
wodniczącą Rady Mieszkańców zasuge-
rowała, by wykorzystać nowe nagłoś-
nienie do Pani Ola i pan Józef prowadzą 

audycje, przeprowadzają 
wywiady. Mają prawdzi-
wie radiowe głosy, a pan 
Józef potrafi wtrącić traf-
ne, choć niezaplanowane 
zdanie w treść audycji, 
ożywiając jej przebieg. 
Pan Witold odpowiada za 
sprawy organizacyjne, a 
przede wszystkim – jingle 
na tamburynie rozpoczy-
nające audycje. - Robię 
wszystko i nic – śmieje się. 
To oczywista nieprawda, 

bo przychodzi np. z gazetą i mówi: o 
tu jest fajny kawał, możemy to wyko-
rzystać. A prowadzący wykorzystują 
pomysł, bo nie może być nudno.

Audycje dotyczą nie tylko tego, 
co się dzieje w Domu. Trzeba przecież 
rozruszać mieszkańców. Więc jest 
trochę wiadomości ze świata, trochę z 
własnego podwórka. Stąd życzenia dla 
jubilatów i solenizantów od dyrektor 
Jolanty Osuch, wyraźnie podkreślane 
święta, nie tylko te największe religijne, 
kiedy pyta się mieszkańców o tradycje 
w ich domach, ale i np. Katarzynki (to 
imię noszą aż trzy pracownice DPS i 
oczywiście mieszkanki), Barbórki czy 
myśliwych, z okazji św. Huberta i Miko-
łajki oczywiście. - Przed Dniem Wszyst-
kich Świętych wspominamy tych, którzy 
odeszli – mówią twórcy radia „Głos 
DPS-u”.  W każdej audycji zachęca się 
też wszystkich do korzystania z terapii 
zajęciowej i zapowiada, co w Domu bę-
dzie się działo przez najbliższy tydzień.

- Muszą być konkursy; nawiasem 
mówiąc, nazwa radia to też wynik 

konkursu. – W ten sposób sprawdzamy, 
kto nas słucha. A dodatkowe głośniki są 
na każdym piętrze. Zawsze też są trzy 
nagrody. Symboliczne, np. kubki, spinki 
do włosów, cukierki, woda po goleniu, 
ale że w ogóle są - to bardzo ważne. 
W konkursach bierze udział ok. 20-30 
mieszkańców, gdy sami nie są w stanie 
napisać odpowiedzi – pomagają im w 
tym terapeutki. A gdy wygrają nagro-
dę – to sama radość. Każdy się cieszy, 
i ci wygrywający, i ci, którzy konkurs 
wymyślili. Te są przeróżne. Był taki na 
najdziwniejszy prezent, jaki się w życiu 
dostało. Nagrodę wygrała mieszkanka, 
która przyznała w ubiegłym roku, że 
jej najdziwniejszym prezentem, jaki 
znalazła pod choinką były… gumowce! 
W tym roku też się coś wymyśli cieka-
wego – mówią i już cieszą się na kolejną 
w dziejach ich radia bożonarodzeniową 
audycję. Czy mieszkańcy też podrzucają 
pomysły, które można wykorzystać? 
Zdarza się, ale rzadko. Radiowcy muszą 
więc polegać na sobie. Ale… wszyscy tu 
są rodziną, a na rodzinę zawsze można 
liczyć. Jak rodzina, to tylko tu.

 Czego życzą sobie i innym z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzą-
cego Nowego Roku?
Pani Kasia: - Pokoju na świecie.
Pan Józef: - Zdrowia.
Pan Witold: - Żeby wszystkim zdrowie 
dopisywało, a sytuacja na świecie się 
unormowała.
Pani Ola: - Dobrostanu psychicznego. 
Więcej inwencji i polotu w pracy. Ra-
dości. Oby przyszły rok był lepszy dla 
wszystkich.

Rodzina? Tylko tu!

Zespół radiowców z "Głosu DPS-u"
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22 lata to kawał czasu. Ale to 
wtedy wszystko się zaczęło. Trochę 
przypadkiem. Pani Zuzanna Sdzuj 
wspomina: „przeczytaliśmy w naszej 
gazecie, że potrzebne są rodziny za-
stępcze. Zaczęliśmy się z mężem zasta-
nawiać. Słuchaliśmy audycji w radiu. 
Rozmawialiśmy z własnymi dziećmi 
o tym pomyśle. Potrzebnych było 
jednak więcej informacji. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie skierowało 
nas do Opola, do ośrodka adopcyjnego. 
Nasze zainteresowanie utworzeniem 
pogotowia rodzinnego dla dziecka – bo 
myśleliśmy o jednym - czekającego na 
adopcję zostało życzliwie przyjęte. Zo-
staliśmy zakwalifikowani do pełnienia 
takiej roli. Po pewnym czasie jednak 
się okazało, że nasza idea rozmija się 
z rzeczywistością: bardziej potrzebne 
były rodziny zastępcze, nie pogotowie 
rodzinne. A jeśli pogotowie – to nie dla 
jednego dziecka”.

Pierwsze dzieci trafiły do Waszego 
domu…

- W czerwcu 2001 roku, i była to 
czwórka dzieci z Opola, bo tam przygo-
towywaliśmy się do nowej roli. Dziś to 
już dorośli ludzie. Nadal utrzymujemy z 
nimi kontakt i z humorem wspominamy 
tamte chwile, a ja po latach dowiaduję 
się, jak nasze dzieci się bawiły, a nie 
zawsze były to zabawy bezpieczne. 

O tym, że życie bywa brutalne, 
przekonaliśmy się prowadząc pogoto-
wie. To było w 2010 roku, kiedy było 
u nas dużo dzieci. Trójka rodzeństwa 
od nas trafiła do domu dziecka pod 
Głogowem…

 Do domu dziecka?!
- Taka była decyzja sądu. Z godziny 

na godzinę musieliśmy przygotować 
je do wyjazdu, nie mieliśmy w tej 
sprawie nic do powiedzenia. Ale i tak 
dzieci potem wróciły do nas, niestety, 
dopiero po sześciu latach spędzonych w 
zinstytucjonalizowanej placówce. Naj-
bardziej dotkliwa była dla mnie w tym 

Jak ogłoszenie zmienia życie

wszystkim myśli, że nie taka jest rola 
pogotowia rodzinnego, bo stąd dziecko 
powinno trafić do prawdziwej rodziny.

A Wy z pogotowia rodzinnego sta-
liście się zawodową rodziną zastępczą.

- Bo znowu zanosiło się na sytuację 
dla nas nie do przyjęcia: mieliśmy piąt-
kę rodzeństwa, które zostałoby rozdzie-
lone po wyjściu od nas ze względu na 
płeć: nie były to same dziewczynki, ani 
sami chłopcy. Od 2012 roku zostaliśmy 
zawodową rodziną zastępczą, a od 
stycznia tego roku jesteśmy rodzinnym 
domem dziecka.

Czym to się różni?
- Liczbą dzieci. W tej chwili mamy 

pod opieką szóstkę dzieci; mieliśmy 
siódemkę, ale jeden z chłopaków już 
się usamodzielnił.

Mówiła Pani, że przed podjęciem 
decyzji o stworzeniu pogotowia ro-
dzinnego rozmawialiście z własnymi 
dziećmi. Jak to przyjęły?

- To bardzo ważna decyzja w życiu 
rodziny. Nie zależy tylko od dorosłych, 
bo zmienia życie wszystkich. A zderze-

nie idei z rzeczywistością nie zawsze 
jest proste.

Najstarszy syn – a miał wtedy 6 lat 
- stwierdził: ja do tego ręki nie przykła-
dam (choć w rzeczywistości pomagał 
nam). Dziś, kiedy ma już 22 lata, patrzy 
na to wszystko z dystansem, ale i tak 
twierdzi, że „dzielić się własnymi rodzi-
cami z innymi dziećmi to hardkor”, przy-
znając, że on sam nigdy by się takiego 
wyzwania nie podjął. Córka natomiast 
naszą decyzję zaaprobowała, i to chęt-
nie. Najmłodszy, dziś 19-latek, wówczas 
powiedział „moglibyśmy nawet zrobić 
dom dziecka”! Dobrze dogaduje się 
ze wszystkimi, jest optymistą. Dziś 
wspiera mnie w różnych sytuacjach, 
zwłaszcza że ma prawo jazdy. Nie tylko 
on je zdobył: staraliśmy się o to, by 
każdy znajdujący się pod naszą opieką 
18-latek, jeśli tylko chciał, zrobił kurs 
prawa jazdy i wyszedł z domu z taką 
umiejętnością, która tak bardzo jest w 
życiu przydatna.

Nad iloma dzieciakami sprawowa-
liście pieczę?

 Pierwsza wigilia w naszym pogotowiu rodzinnym

Piecza zastępcza, opowiedzmy w skrócie co to 
takiego?
Piecza zastępcza, to inaczej mówiąc rodzice 
zastępczy, którzy sprawują opiekę nad dziećmi w 
danym czasie, raz dłuższym, a raz krótszym. 

Piecza zastępcza to dzieci, ich opiekunowie 
zwani rodzicami zastępczymi oraz jednostka 
koordynująca, czyli Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Czy rodzicielstwo zastępcze oznacza to samo 
co adopcja?

Nie. Niestety, często te dwie sprawy są mylone 
ze sobą. Owszem, bycie rodzicem zastępczym 

może prowadzić do adopcji. Natomiast rodzicielstwo samo w sobie ma zapewnić 
opiekę na dzieckiem, które z różnych powodów tej opieki potrzebuje. To z jednej 
strony umowa zawarta z rodzicem zastępczym, z drugiej strony ofiarowanie swego 
serca i życia dla drugiego, często bezbronnego małego lub większego już dziecka. 

Jaki jest główny cel bycia rodzicem zastępczym?
Z punktu widzenia prawnego, to dbanie o rozwój fizyczny i intelektualny dziecka 

oraz zaspokajanie jego potrzeb materialno-bytowych i emocjonalnych.
Widzi Pan jeszcze inny cel, skoro wspomnieliśmy prawny?
Owszem. Z punktu widzenia prosto ludzkiego to z jednej strony ofiarowanie 

dziecku nadziei i wiary w drugiego człowieka, w to, że Miłość jest w drugim 
człowieku. Z drugiej strony dawanie szansę rodzicom biologicznym, którzy często 
zbłądzili w życiu, aby wrócili na dobrą drogę i do własnych dzieci. Czasem, ale 
rzadko, to się udaje.

Co się dzieje , gdy jednak nie udaje się dzieciom wrócić do rodziców biolo-
gicznych?

Jedni się usamodzielniają po osiągnięciu dojrzałości, inni kontynuują naukę, 
a potem się usamodzielniają zakładając swoje rodziny. Jestem świadkiem 
świadectwa niektórych rodziców zastępczych, że wiele z nich wraca na święta i 
nie tylko, aby przy tej okazji powiedzieć słowa: „dziękuję za wszystko”. 

Jaką rolę odgrywa w systemie pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie?

„Czy macie kogoś, kto zająłby się naszym dzieckiem?” Każdego roku do strzeleckiego PCPR płyną takie zapytania z innych 
tego typu jednostek w kraju. To nie są pojedyncze przypadki. To tysiące. W roku 2021 było ich 5934, a w 2022 – 6250!

Czy znajdzie się ktoś dla dzieci… 
Przede wszystkim koordynuje 

działania, współpracuje, służy pomocą 
prawną, psychologiczną - jeśli jest 
potrzebna. To systematyczna kore-
lacja działań pomiędzy rodzicami 
zastępczymi, koordynatorami i rod-
zicami biologicznymi, którzy uzyskali 
zgodę na spotykanie się z dziećmi. 

Ile dzieci z naszego powiatu jest 
objętych pieczą zastępczą?

Obecnie 111 dzieci, ale to zmienia 
się czasem z dnia na dzień. Czasem 
postanowienie sądu spada nam jak 
grom z jasnego nieba i trzeba znaleźć 
miejsce dla kolejnego dziecka lub 
dzieci.

Jak Pan uważa, czy należy się 
spodziewać wzrostu liczby dzieci w 
rodzinach zastępczych?

Chciałbym odpowiedzieć, że nie, ale 
nie oszukujmy się. Pandemia, obecnie 
trudniejsze czasy powodują coraz 
częściej problemy, które odbijają się na 
małżeństwach i rodzinach. W skali kraju 
z wielu miejsc są kierowane do naszego 
powiatu zapytania ; „czy macie kogoś, 
kto zająłby się naszym dzieckiem”? 
Takich zapytań w samym 2021 roku 
mieliśmy  5934, a w 2022 – 6250! My 
też takie zapytania kierujemy do innych. 
W tym roku skierowaliśmy 3 pytania.

Czyli potrzebni są ludzie, którzy 
podejmą się tego zadania?

Tak. Od zaraz. Piszemy o tym 

- Było ich 40, może 45. Czasem 
bardzo krótko, dobę tylko. Natomiast 
ja cenię sobie bardzo dłuższą pracę z 
dziećmi, więcej wtedy można osiągnąć. 
I to działa w obie strony – dzieci biorą 
od nas, a my – od nich.

A jak dzieci mówią do Pani?
- Jak chcą: ciociu, pani. To ich 

wybór. Była u nas kiedyś taka zbunto-
wana nastolatka, która poza „pani” nie 
wychodziła. Spotkałam ją niedawno, 
ucieszyła się na mój widok i zawołała 
„ciociu”! Pierwszy raz.

Utrzymujecie kontakt z dawnymi 
wychowankami?

- Z tymi, które były dłużej, właści-
wie długo – tak, wiemy co się u nich 
dzieje. Byliśmy na trzech ślubach. Na 
święta dostajemy raczej nie kartki, a 
SMSy, jak to młodzież ma w zwyczaju, 
ale to znak, że pamiętają. Z jedną z 
naszych podopiecznych, która na sta-
łe mieszka zagranicą, spotkałam się 
niedawno w Polsce. No i spotkamy się 
z dwójką rodzeństwa, już dorosłych i 
usamodzielnionych ludzi, w te święta: 
chcą przyjść do nas. Zawsze przy stole 
wigilijnym było nas dużo!

Jesteście Państwo bardzo religijni. 
Jak przekładacie to na dzieci, które do 
Was trafiają?

- Wszystkie dzieci były ochrzczo-
ne, to była decyzja ich biologicznych 
rodziców. My doprowadzamy je do 
bierzmowania. Wskazujemy też, że w 
życiu z wiarą jest łatwiej. Co później 
zrobią z własną religijnością – to już 
ich decyzja.

Rodzina zastępcza dla dzieci nie 
oznacza zerwania kontaktów z rodzi-
cami biologicznymi…

- Pod warunkiem, że wyrazi na to 
zgodę sąd. Czasem po Wigilii spędzonej 
u nas, dzieci szły do własnych domów, a 
my z rodzicami biologicznymi spotykali-
śmy się na Pasterce, po której dzieciaki 
znów do nas wracały. Wszystkie dzieci 
szukają własnej tożsamości. Jak każdy, 

bo każdy chce znać własne korzenie. To 
są trudne sytuacje, kiedy na przykład 
słyszy się: tu nie mam mojej mamy, 
za mnie państwo płaci rachunki… ale 
musimy to zrozumieć i zrozumieć 
dzieci. One szukają też sposobów, by 
się odnaleźć w sytuacji, gdy zostały 
oddzielone od rodziców i przyczyn tego 
stanu rzeczy. Dlaczego tak się stało? 
Dlaczego jestem w rodzinie zastępczej? 
Zadają sobie pytanie, kim są biologiczni 
rodzice, jeśli nie ma z nimi kontaktu? 
Dwójka rodzeństwa, które długo było u 
nas, szukała rodziny. Po jej znalezieniu, 
a nie było to proste, usłyszeliśmy: ty 
jesteś moją mamą, ty jesteś moim tatą. 

 Pracujecie Państwo zawodowo?
- Mój mąż tak, dla mnie pracą 

zawodową jest pełnienie roli rodzin-
nego domu dziecka. Za to otrzymuję 
wynagrodzenie.

Pamięta Pani pierwsze Boże Naro-
dzenie już w nowej roli?

- Jakże mogłabym zapomnieć! Przy 
stole, jak mówiłam, zawsze było nas 
dużo, dobijamy do 10 osób, czasem 
kilkunastu. 

A jak będzie w tym roku? 
- Też będzie nas dużo. I tradycyjnie. 

Tradycyjne będą też potrawy: barszcz z 
uszkami, karp smażony i paluszki rybne, 
bo nie wszyscy lubią ości. Kapusta z 
grochem i kapusta z grzybami, ma-
kówki, kompot z suszonych owoców. 
Nastolatki pilnie śledzą Internet, więc 
połączymy tradycję z nowościami. Bę-
dziemy też robić pierniczki wspólnie. 
Ciasto przygotuję sama, a już na pomoc 
w ich wykrawaniu chyba będą mogła 
liczyć… I choć z chęcią pomocy bywa 
różnie, to w tym pomogą.

Czego życzy Pani tym, którzy myślą 
o pełnieniu roli rodziny zastępczej? 

- Cierpliwości i wytrwałości. Żeby 
udało się dojść do porozumienia z 
młodymi ludźmi. Jestem optymistką: 
dla mnie szklanka zawsze jest aż w 
połowie pełna! 

 

raz po raz w naszym dwutygodniku, 
czasem mówimy o tym w audycjach 
radiowych. Spotykamy się z ludźmi 
bezpośrednio przy różnych okazjach 
i współpracujemy z proboszczami 
naszych parafii, którzy są otwarci na 
szerzenie informacji w tym zakresie dla 
swoich parafian. Za otwartość przy tej 
okazji dziękuję. 

Jakie trzeba spełnić warunki, aby 
zostać rodzicem zastępczym?

Przede wszystkim musi nastąpić 
ten dzień kiedy ktoś powie sobie „Tak, 
spróbuję”. To jest umowa. To nie jest 
na zawsze. Chcę pomóc, podejmę się. 

Z punktu widzenia formalnego trze-
ba zgłosić się do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opols-
kich przy ul. Bolesława Chrobrego 5, 
tam można uzyskać wszelkie niezbędne 
informacje, zarówno dotyczące samej 
istoty pieczy zastępczej, jej form, jak i 
całej procedury, jaką muszą przejść ci, 
którzy myślą o tym, że sami mogliby się 
podjąć takiej roli.

Czy to prawda, że rodziny są 
wspierane finansowo?

Tak. Otrzymują przede wszystkim 
takie świadczenia jak dzieci w naszych 
rodzinach biologicznych (np. 500+). 
Rodzice zastępczy , którzy pełnią tą rolę 
(wolę określać to słowem służbę, odd-
anie) przez okres 3 lat mogą stać się rod-
zicami zawodowymi, tzn. pełnić funkcję 

rodzica zawodowo i otrzymywać z tego 
tytułu wynagrodzenie. Tutaj muszę 
dopowiedzieć. Ktoś kiedyś powiedział 
mi: „Oj, to teraz jest tak pięknie, i 
pieniądze z tego są”. Zapewniam, że 
gdyby było tak „pięknie, bo pieniądze 
są” , to mielibyśmy nadmiar nowych 
chętnych, a nie prawie całkowity ich 
brak. Wsparcie finansowe jest ważne. 
Lecz gdyby tylko na nim wesprzeć chęci 
bycia rodzicem zastępczym, to szybko 
okazałoby się, że to słomiany zapał. Tu 
trzeba dać z siebie o wiele więcej, coś 
czego nie da określić się kwotowo, to 
coś, co jest w człowieku i nazywa się 
dobrem. Tak myślę.

Czy na koniec chciałby Pan coś 
dodać?

Chciałbym przede wszystkim 
podziękować tym, którzy byli, są 
i być może podejmą się roli rod-
zica zastępczego. Dziękuję za Waszą 
wielkość dla małego, często bezbron-
nego człowieka. Z rozmów z Wami 
wynika, że jak w życiu, raz jest trud-
niej, raz jest prościej, ale warto. Za to 
„warto” dziękuję w imieniu Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego i całej naszej 
społeczności. 

Z okazji nadchodzących świąt oraz 
nowego roku, rodzinom zastępczym, 
dzieciom i całej społeczności życzę 
wszystkiego co piękne, pokoju w sercu 
i na świecie. 

Aha… i przemyślcie temat: czy znajdzie się ktoś dla DZIECI ?
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Pan Adrian Panek przez wiele lat sprawował funkcję rodziny zastępczej, w 
ostatnim czasie został prowadzącym rodzinny dom dziecka. Pan Adrian 

Panek włożył wiele serca w opiekę i wychowanie dzieci, obdarzył ich ciepłem i 
troską, których nie zawsze zaznali w domu rodzinnym. Był dla wielu z nich bardzo 
ważną osobą, chętnie zwracały się do niego „tato”. Pan Adrian był osobą ciepłą, 
otwartą i starał się swoje obowiązki wykonywać tak, aby umieszczone u niego 
dzieci czuły się potrzebne, aby czuły się chciane i kochane. W dążeniu do celu, 
jakim była pomoc dzieciom w potrzebie mógł liczyć na pomoc swoich córek Doroty 
i Basi oraz swoich rodziców. 

Wszystkim nam jest ogromnie przykro i wszystkim nam będzie brakowało 
pozytywnej energii, stoickiego spokoju „prawdziwego szachisty” jaką miał zawsze 
Pan Adrian Panek. 

Dziękujemy za trud i wysiłek włożony w wychowanie wszystkich dzieci. Dzię-
kujemy za wsparcie i za współpracę. 

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Janusz Żyłka Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Podziękowania

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.

Adriana Panka

Prowadzącego Rodzinny Dom Dziecka

Rodzinie i Najbliższym 
Przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia

Dyrektor oraz pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Strzelcach Opolskich

Michał Koston cierpi na 
skoliozę, która bez operacji 
będzie dalej postępować, 
co prowadzi do zwiększenia 
się bólu, obciążenia układu 
kostnego i jeszcze więk-
szych zwyrodnień, które 
utrudniają wykonywanie 
zwykłych czynności rucho-
wych. Może też prowadzić 
do zaburzeń  funkcjonowa-
nia układu krążenia i odde-
chowego, nawet do śmierci.

Michał został zakla-
syfikowany jako jeden z 
niewielu w Polsce, na ope-
rację przeprowadzaną we 
Włoszech. 

Zbiórka na operację 
prowadzona jest przez Fun-
dację Siepomaga, a na jej 
stronie zamieszczony został 
dramatyczny apel:

Błagam, pomóż mi zdą-
żyć, ratować syna!

Tata

Pomóżmy uczniowi 
strzeleckiego LO!

JAK MOŻNA POMÓC?

Dobrą tradycją stało się 
organizowanie w holu na-

szego starostwa przedświątecz-
nych kiermaszy. Zawsze można 
tu kupić niebanalne ozdoby – do 
mieszkania, czy na prezent pod 
choinkę. A takich rękodzieł nigdzie 
indziej nie można znaleźć. Nawet 
na największych i najbardziej 
rozreklamowanych jarmarkach. 
W tym roku od 5 do 9 grudnia 
swoje świąteczne cacka oferowało 
pięć jednostek: DPS w Strzelcach 
Opolskich, Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Zawadzkiem, Zespół Szkół 
Specjalnych w Kadłubie, Zespół 
Placówek Oświatowych w Leśnicy 
oraz strzelecka „Ósemka”.

Bożonarodzeniowe kiermasze

Kto nie był, nie oglądał i nie kupował 
– niech żałuje! 



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

Boże Narodzenie to czas mag-
iczny, ciepły, rodzinny. Czas 

tradycji i wspomnień. Także o tych, 
którzy niegdyś zasiadali przy tym 
samym świątecznym stole. Co o nich 
wiemy? Pamiętamy rodziców, dziad-
ków. Rzadziej pokolenia wcześniejsze. 
A jeśli już – to tylko te informacje, które 
przetrwały w rodzinnych opowieściach 
czy anegdotach. Skąd oni się wywodzi-
li? Kim byli? To dla większości z nas 
pozostaje zagadką. Może jednak być 
inaczej, kiedy zaczniemy szukać naszych 
rodzinnych korzeni. Wprowadzi nas w 
to dr Aleksandra Starczewska-Wojnar, 
Kierowniczka Oddziału Informacji i 
Udostępniania w Archiwum Państwo-
wym w Opolu.

Jak szukać informacji o własnej 
rodzinie?

- Przede wszystkim rozmawiać! 
Rozmawiać ze starszymi członkami 
rodziny, tymi bliższymi i dalszymi, z 
przyjaciółmi rodziców i dziadków. A 
gdy to niemożliwe – trzeba pootwierać 
szuflady, w których przechowuje się 
wszelkie dokumenty. Szukamy tam 
świadectw szkolnych, książeczek wo-
jskowych, świadectw pracy, świadectw 
chrztu, ślubu, bierzmowania czy 
konfirmacji. Kolejny krok to wizyta 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tam 
przechowywane są księgi urodzeń 
przez 100 lat, małżeństw i zgonów 
– przez 80 lat; potem przekazywane 
są one do archiwów państwowych. 
Warto też zajrzeć do ksiąg kościelnych, 
w parafiach dla nas najbliższych lub w 
tych miejscowościach, skąd pochodzili 
rodzice czy dziadkowie. W przypadku 
parafii katolickich nie powinno być 
większego problemu; u ewangelików 
najpierw, jeśli parafia już nie istnieje, 
musimy zdobyć informację o tym, 
gdzie zdeponowane zostały jej księgi. 
Natomiast urodzenia, małżeństwa i 
zgony Żydów odnotowywane były  w 
gminach żydowskich, a ich kopie w 
starostwach właściwych dla ich miejsca 
zamieszkania. Co ważne – od trzeciego 
kwartału 1874 r. w Prusach, a więc i na 
Śląsku, wyznanie nie miało już takiego 
znaczenia, jak dawniej: wszystkie te 
rejestry zaczęły prowadzić powołane 
ustawą Urzędy Stanu Cywilnego, 
zastępując tym samym rejestrację 
wyznaniową prowadzoną do tej pory 
przez urzędy parafialne czy gminy 
wyznaniowe. Pamiętajmy jednak, by 
przy wniosku o udostępnienie akt z USC 
wykazać pokrewieństwo i by sięgać nie 

Krótki przewodnik 
dla niewtajemniczonych w genealogię

po skrócone akty, a zupełne – w nich 
znajdziemy znacznie więcej informacji: 
godziny narodzin, zgonu, stan cywilny 
zmarłego, nazwiska świadków ślubu, 
czasem nawet adres. Każda taka infor-
macja prowadzi do szukania kolejnej: 
jeśli umierał wdowiec – szukać musimy 
danych jego żony.

Szybko dotrzemy do nich wszyst-
kich?

- Ależ skąd! Przygoda z genealogią 
trwa lata! Tworzenie drzewa genealog-
icznego to składanie wielu informacji 
odnajdywanych w wielu miejscach. 
Wiele razy w dodatku zdarza się, że w 
poszukiwaniach trafiamy na rodzinne 
koligacje, o których nie mieliśmy 
pojęcia. Pomocne są w tym, oprócz 
wcześniej wspomnianych przeze mnie 
źródeł, portale genealogiczne, które 
wskazują różne pożyteczne i praktyczne 
źródła poszukiwania dalszych infor-
macji. Można też skorzystać z odpłatnej 
pomocy profesjonalnych genealogów, 
którzy wykonają za nas naprawdę 
detektywistyczną pracę, łącząc różne 
wątki i wiadomości znalezione w wielu 
źródłach. Polecam również archiwalne 
materiały zdigitalizowane, dostępne 
w Internecie i oczywiście dokumenty 
w archiwach państwowych. Pewne in-
formacje znaleźć można w niezupełnie 
oczywistych źródłach, np. aktach 
sądowych, choćby w aktach sądów 
obwodowych w Strzelcach Opolskich, 
Ujeździe i Leśnicy. W zachowanych tam 
aktach znajdziemy informacje o tym, 
co stanie się z majątkiem na wypadek 
małżeństwa lub gdy nie będzie dzieci, a 
przy testamencie – wiadomość o tym, 
że ktoś wyjechał za Berlin do pracy, 
a wnuk się wyprowadził… Polecam 
też inną lekturę związaną z sądami. 
„Przeczytano, przyjęto, podpisano. 
Polskie protokoły sądów rozjemczych 
w powiecie strzeleckim w XIX wieku”  
to książka wydana przez Archiwum 
Państwowe w Opolu w 2017 roku, 
która dostępna jest również w wersji 
on-line. To świadectwo dawnych 
czasów i życia konkretnych ludzi. 
Od momentu jej publikacji cały czas 
otrzymujemy telefony od mieszkańców 
powiatu: „znalazłem informacje o 
swojej rodzinie”! (a my o tej publikacji 
pisaliśmy o niej w numerze 12/2020 
naszego dwutygodnika – przyp. red.). 

Przeszukaliśmy już to, co możemy 
znaleźć w Internecie, nie znaleźliśmy 
wszystkiego, więc przychodzimy do 
Archiwum Państwowego w Opolu. 

- Zachowało się całkiem sporo 
dokumentów z powiatu strzeleckiego. 
W dodatku niewiele osób wyjechało 
stamtąd po II wojnie światowej. Za to, 
w okresie dynamicznego rozwoju huty 
w Zawadzkiem, całe im dużo przybyło 
z różnych stron. Ci mieszkańcy powinni 
szukać materiałów nie u nas, ale w ar-
chiwach właściwych dla miejscowości, 
z których przyjechali. Natomiast ci, 
którzy zakorzenieni są w Strzeleckiem 
od pokoleń, zapewne znajdą jakieś 
materiały. Muszą tylko wiedzieć, czego 
szukają. Jeśli danych o przodkach 
sprzed 1874 roku – musimy znać ich 
wyznanie, z przyczyn wspomnianych 
wcześniej. Nie wystarczy też wpisanie 
nazwiska w obecnej formie. Jeśli brzmi 
ono Śliwa – wpiszmy i w tej formie i jako 
Sliwa. Podobnie Polok: wpiszmy: Pol-
lok, Polock i Pollock. Szukajmy też doku-
mentów związanych z miejscowością, 
z której nasz przodek się wywodzi, 
czasem w nich również można znaleźć 
jego nazwisko, podobnie jak w doku-
mentach związanych z powiatem. Przed 
wizytą w Archiwum Państwowym w 
Opolu najpierw trzeba zarejestrować 
się telefonicznie lub mailem (zazw-
yczaj w czytelni są wolne miejsca), 
wypełniając zgłoszenie. Interesujące 
materiały można zamówić w dniu, w 
którym korzystać się będzie z czytelni, 
trzeba jednak będzie poczekać na ich 
przyniesienie. Można robić zdjęcia 
materiałów telefonem, a jeśli nie uda 
się ich wszystkich przeczytać - można 
je odłożyć do kolejnej wizyty. 

Pani już stworzyła całe drzewo 
genealogiczne swojej rodziny?

- Niestety, dotarłam tylko do roku 
1794. I prawdopodobnie nie uda mi się 
znaleźć więcej: dokumenty ze Wschodu 
zaginęły chyba bezpowrotnie… 

Skoro na tej stronie wracamy do przeszłości, zaglądnijmy na chwilę 
do starych gazet, dokumentujących mroźne i śnieżne zimy w naszym 

powiecie. Bardzo śnieżne. A w naszych okolicach  zawsze można było liczyć 
na to, że jak zima przyjdzie, to i goście z Gliwic przyjadą, by urządzać sobie 
sannę. I to… spod klasztoru na Górze św. Anny! 

Pamiętacie takie zimy?

Nie tylko dorośli  urządzali sobie śnieżne zabawy. Jak to – zima nie 
będzie bitwy na śnieżki?! Ależ były!

Rok 1921. Droga z Góry Chełmskiej do Poręby

Rok 1921. Spod śniegu słychać szmer Cedronu

Rok 1926. Gliwiczanie na Górze św. Anny – start spod klasztoru

Rok 1926. Najmłodsi też cieszą się śniegiem

Rok 1921. Zimowy annogórski las
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Dwa dni (8 i 9 grudnia br.) trwało 
posiedzenie Zarządu Związku 

Powiatów Polskich w Busku Zdroju. 
Poświęcone było zagadnieniom, które 
są niezwykle istotne w funkcjonowaniu 
samorządów powiatowych: szpitalach 
powiatowych, subwencji oświatowej, 
możliwości budżetowych, pieczy za-
stępczej. 

Niezwykle trudna sytuacja szpitali 
powiatowych to temat, który dysku-
towany jest od dłuższego czas, by nie 
powiedzieć – od lat. Teraz jednak jest 
znacznie gorsza. Już w listopadzie Zwią-
zek Powiatów Polskich wskazywał, że 
część szpitali nie ma pieniędzy na wyna-
grodzenia lub na pokrycie kosztów skła-
dek na ubezpieczenia społeczne. Pod 
koniec roku w takiej sytuacji może być 
blisko 200 szpitali. Na pewno ogromne 
problemy będą miały szpitale objęte 
mechanizmem wyrównania wysokości 
kontraktu do 16 proc. od września br., 
a podwyżki dla pracowników zatrudnio-
nych na podstawie umowy o pracę szpi-
tale muszą wypłacać od lipca. Ponadto 
nie uwzględnia on innych kosztów, jakie 
muszą ponosić szpitale. Katastrofalne 
dla sytuacji finansowej było włączenie 
od 1 lipca w wycenę świadczeń wszyst-
kich środków przekazywanych przed 1 
lipca 2022 r. na podwyżki wynagrodzeń 
tzw. odrębnymi strumieniami. W dodat-
ku szpitale powiatowe  w kwestii wycen 
zostały oszukane, w konsekwencji czego 
mogą stracić płynność finansową. Teraz, 
podczas posiedzenia Zarządu Powiatów 
Polskich, podstawę dyskusji stanowiła 
prezentacja obrazująca realizację ryczał-
tu w 2022 r., którą przedstawiła mec. 
Bernadeta Skóbel, kierownik Działu 
Monitoringu Prawnego i Ekspertyz 
Biura ZPP. Wynika z niej, niestety, że w 
obecnych realiach szpitale powiatowe 
nie wykonują swoich ryczałtów – a 
dotyczy to głównie szpitali o III stopniu 
referencyjności (do takich zalicza się 
nasz Szpital Powiatowy), i zdecydowa-
nie są w gorszej sytuacji niż szpitale 
wojewódzkie czy ministerialne. 

Kolejno głos zabierający starosto-
wie, informowali o stanowiskach, jakie 
w ostatnim czasie są podejmowane 
przez poszczególne Konwenty Powia-
tów (obok zamieszczamy Stanowisko 
Konwentu Powiatów Opolszczyzny).

Przewodniczący Konwentu Powia-

Czy szpitale powiatowe 
będą zamykać oddziały? 

tów Województwa Wielkopolskiego 
Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski, 
wskazywał na niesprawiedliwe finan-
sowanie oddziałów szpitalnych, głównie 
powiatowych. To właśnie w placówkach 
powiatowych funkcjonują oddziały, 
które są bardzo słabo finansowane. 
Przy obecnym trendzie zarówno nie-
korzystnych zmian demograficznych, 
bardzo wysokiej inflacji oraz ogromnego 
wzrostu cen nośników energii i gazu, to 
właśnie te lecznice stają przed dylema-
tem zamykania swoich oddziałów – i 
w Wielkopolsce już do takiej sytuacji 
doszło w kilku przypadkach. Oczywiście 
– organy założycielskie, jakimi są powia-
ty – mogłyby je dofinansować, gdyby 
były w stanie to zrobić. A to już jest 
coraz mniej prawdopodobne w obecnej 
sytuacji finansowej, gdy pozbawiono ich 
części wpływów z podatków PIT i CIT, 
czyli od osób prawnych. 

Zdaniem starostów sytuacja zmusza 
do tego, aby zobligować NFZ i resort 
zdrowia do podjęcia działań ratujących 
szpitale powiatowe. Starostowie zgodni 
byli, że nadal walczyć trzeba o racjo-
nalną zmianę systemu finansowania 
sektora ochrony zdrowia w Polsce. 
Tym bardziej, że nie przekonuje nas 
odpowiedź wiceministra W. Kraski na 
Stanowisko Konwentu Województwa 
Opolskiego - a takie trafia zapewne do 
wszystkich Konwentów w Polsce – iż 
już wzrosły wyceny na internie z 1,59 
do 1,62 zł – bo nie wzrosły, co sam 
zresztą potwierdza na końcu pisząc: 
„Od 1 stycznia 2023 r. punkt wyceny 
w ryczałcie wzrośnie aż o 15 proc., do 
poziomu 1,62 zł.” 

O funkcjonowaniu systemu wspar-

cia zawodowych rodzin zastępczych 
mówił dr Jan Basiaga z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Przedstawił 
wyniki prowadzonych analiz związanych 
z obszarem funkcjonowania rodzin za-
stępczych w Polsce. Omówił założenia 
jakie stały u podstaw rozwoju tego 
systemu i przedstawił zmiany, które 
będą obowiązywały od 1 lutego 2023 r. 
Poinformował też o planach zrealizowa-
nia ogólnopolskiego projektu badaw-
czego, którego głównym celem byłaby 
diagnoza funkcjonowania powiatowego 
systemu wsparcia rodzin zastępczych 
i jego wpływu na decyzje rodziców 
zastępczych o kontynuowaniu zadań 
opiekuńczo-wychowawczych lub rezyg-
nacji z przyjętych funkcji. Badaniem tym 
mieliby być objęci: rodziny zastępcze 
zawodowe, organizatorzy rodzinnej pie-
czy zastępczej, koordynatorzy rodzinnej 
pieczy zastępczej, placówki edukacyjne, 
placówki zdrowia oraz inne podmioty. 

Mówiono także o niewystarczają-
cej wysokości subwencji oświatowej. 
Pismo w tej sprawie złożył wiceprezes 
ZPP Adam Krzysztoń, Starosta Łańcucki. 
Wskazał w nim konieczność podjęcia 
przez Związek stanowiska, a w konse-
kwencji dalszych działań zmierzających 
do zatrzymania procesu, który prowadzi 
do tego, że z roku na rok samorządy po-
wiatowe muszą coraz więcej własnych 
środków dopłacać do funkcjonowania 
oświaty.

Z kolei Zastępca Dyrektora Biura 
ZPP Grzegorz Kubalski omówił sytuację 
finansową powiatów i tematykę związa-
ną z transportem publicznym, w tym w 
zakresie podziału środków na Fundusz 
Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Stanowisko 
Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego 

w sprawie sytuacji szpitali powiatowych

Starostowie Powiatów Województwa Opolskiego zebrani na Konwencie  
w dniu 1 grudnia 2022 r. w Strzelcach Opolskich podjęli następujące sta-

nowisko:
Ustawowe podwyżki dla personelu medycznego, które zostały zrealizowane w 

podmiotach leczniczych, a także rosnące koszty funkcjonowania szpitali powiato-
wych przyczyniły się do bardzo trudnej sytuacji, w tych ważnych dla mieszkańców 
placówkach. Konwent Powiatów Województwa Opolskiego zwraca się z wnioskiem 
o podjęcie działań i wypracowanie rozwiązań systemowych mających na celu 
poprawę sytuacji finansowej szpitali.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu 
Zdrowia nie pokrywają kosztów działalności operacyjnej, co skutkuje rosnącym 
zadłużeniem i deficytem. Prognozowana strata finansowa szpitali powiatowych z 
terenu województwa opolskiego na koniec bieżącego roku wynosi ok. 55-60 mln 
zł. Szpitalom grozi całkowita destabilizacja finansowa.

Katastrofalne dla sytuacji finansowej szpitali było włączenie od 1 lipca br. w 
wycenę świadczeń wszystkich środków, przekazywanych przed 1 lipca 2022 r. na 
podwyżki wynagrodzeń tzw. odrębnymi strumieniami, co  w konsekwencji może 
doprowadzić do utraty płynności finansowej. Sytuacja staje się dramatyczna. 
Samorządy powiatowe nie są w stanie dofinansowywać swoich podmiotów z 
uwagi, iż same mają olbrzymie problemy ze zbilansowaniem wydatków bieżących. 
Obecnie dyrektorzy placówek szukają rozwiązań doraźnych, często korzystając  
z możliwości odroczenia terminu zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne.

Aby system ochrony zdrowia nie uległ załamaniu, konieczna jest korekta działań 
z poziomu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozwiązania 
systemowe są niezbędne, aby zapewnić podmiotom medycznym bezpieczeństwo 
funkcjonowania, oparte o stabilne zasady finansowania, pozwalające pokryć ros-
nące koszty bieżącej działalności.

Należy pamiętać, że to pacjent i jego dobro są najwyższą wartością w systemie 
ochrony zdrowia. W trosce o zdrowie mieszkańców oraz funkcjonowanie służby 
zdrowia na poziomie powiatowym apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań 
dla zapewnienia właściwego finansowania oraz pełnego pokrycia wzrostu kosztów 
funkcjonowania szpitali.

Przewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Opolskiego
Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki

1 grudnia starostowie powiatów 
naszego województwa spotkali 

się na pilnie zwołanym Konwencie 
Powiatów Województwa Opolskiego. 
Gospodarzem był Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna. 

Tematem spotkania było podjęcie 
stanowiska Konwentu w sprawie trud-
nej sytuacji w szpitalach powiatowych, 

Konwent powiatów Opolszczyzny

ale również wybór przedstawicieli 
Konwentu Powiatów Województwa 
Opolskiego do prac w Komitecie Mo-
nitorującym Fundusze Europejskie 
dla Opolskiego 2021-2027. Według 
wytycznych reprezentant powinien 
posiadać doświadczenie w obszarze 
dotyczącym realizacji programu „Fun-
dusze Europejskie dla Opolskiego FEO 

2021-2027 oraz aktywnie angażować 
się w konsultowanie tego programu. 
Reprezentantem został wybrany Wi-
cestarosta Strzelecki Waldemar Gaida, 
a także Anita Juchno – Wicestarosta 
Głubczycki oraz ich zastępcy: Ewa Smo-
lińska – Wicestarosta Brzeski i Roland 
Fabianek – Starosta Oleski.

Starosta Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida spotkali 
się 29 listopada z przedstawicielami gmin, z którymi nasz samorząd 

powiatowy stworzy klaster energetyczny:  Gmina Strzelce Opolskie Gmina 
Jemielnica Gmina Kolonowskie oraz Gmina Zawadzkie  Dziś dyskutowano 
na temat kształtu samego porozumienia, jego nazwą i liderem. Celem 
powstającego klastra energetycznego ma być rozwój energetyki opartej 
nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii.

Powstanie 
klaster energetyczny
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Powiatowe inwestycje
„Trójkąt bermudzki” – tylko wymalować pasy

Roboty budowlane 
na skrzyżowaniu 

ulic Kozielskiej, Dolińskiej 
i Mickiewicza w Strzelcach 
Opolskich dobiegają koń-
ca. Pogoda dopisywała, 
i jak szybko szły - można 
porównać na zdjęciach z 
29 listopada i 9 grudnia. 

W tej chwili, choć śnieg 
przysypał, wszystko jest 
gotowe – pozostało tylko 
malowanie pasów. Kiedy 
śnieg zniknie – te prace zo-
staną wykonane, a do końca 
grudnia inwestycja zostanie 
zakończona. 

Na drodze Rozmier-
ka – Grodzisko też 

prace dobiegły końca. I 
podobnie jak w „trójką-
cie bermudzkim” – tu też 
zostały do wymalowania 
pasy. To ostatni etap prac 
w ramach tego etapu za-
dania pn.  „Rozbudowa 
drogi powiatowej 1807 O 
Strzelce Opolskie – Krasie-
jów na odcinku Rozmierka 
– Grodzisko – Kadłub”. Zdję-
cie dokumentuje prace na 
dzień 29 listopada br.

Też zostały tylko pasy…

9 grudnia – jeszcze 
całkiem dobra po-

goda i wszystkie prace prze-
biegają zgodnie z harmono-
gramem. Pozwoliło to na 
odbiór robót budowlanych 
o wartości prawie 1 mln 
300 tys. złotych brutto, 
czyli zrealizowanej części 

Zmienia się boisko przy strzeleckim LO

inwestycji pn. „Moderniza-
cja kompleksu sportowego 
przy Liceum Ogólnokształ-
cące z Oddziałami Dwu-
języcznymi  w Strzelcach 
Opolskich”.

Sukcesy naszych uczniów

W środę, 23 listopada br. w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu miała 
miejsce uroczysta gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. 

Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrza-
łości, na podstawie wysokich wyników w nauce lub wykazujących szczególnie uzdolnienia w 
różnych dziedzinach wiedzy.

W gronie tych, którzy zdobyli te wyróżnienia znaleźli się uczniowie naszych szkół, o czym 
informujemy z radością i dumą.

Oto oni:

Stypendyści Premiera

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelcach Opolskich
Monika Machnik, 
Martyna Czekała

1 grudnia podczas uroczystej gali Marszałek Województwa Opolskiego wręczył stypendia najlep-
szym uczniom Opolszczyzny. W tym gronie nie zabrakło uczniów naszych szkół:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
Natalia Radziej, Emilia Wilczek i Anna Jontza
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Adriana Cyris i Anna Nawara 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem – LO im. Mieszka I
Szymon Cybulski

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego

Natalia Radziej

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych 

w Zawadzkiem 
Patrick Buraczyński - Technikum 

Szymon Cybulski
–  Liceum Ogólnokształcące 

im. Mieszka I 
Marcin Koloch - Technikum 

Wspieramy Najlepszych

W czwartek 8 grudnia 2022 r. 
w Opolu pięcioro uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego w Strzel-
cach Opolskich wzięło udział w finale 
Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie. 
Tegoroczna 9. edycja odbyła się pod 
hasłem "Piłka nożna. Etyka i fair play 
na boisku i poza nim". Reprezentantami 
szkoły byli: Emilia Mainka (3C), Adam 
Ibrom (3D), Karolina Badura (2D), Szy-
mon Myczewski (1E) oraz Igor Kozioł 
(1B). Po napisaniu testu odbyło się 
spotkanie z Jakubem Błaszczykowskim 
– byłym piłkarzem Borussii Dortmund, reprezentantem kadry narodowej i kapitanem Wisły Kraków. 
Był czas na zadawanie pytań. Finaliści mieli okazję m.in. dowiedzieć się, jakie emocje towarzyszą za-
wodnikom podczas meczu. Całość zakończyła seria zdjęć z piłkarzem

Miło nam również poinformować, że Emilia Mainka oraz Adam Ibrom zostali laureatami tegorocznej 
edycji, a cały zespół wywalczył dla szkoły sprzęt sportowy o wartości 500 zł. Gratulujemy!

      Julia Dziób

Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie

Wicestarosta Waldemar Gaida uczestniczył 8 grudnia w konferencji 
z cyklu „Biznes - Edukacja – Kooperacja” podsumowującej projekt 

„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Udział naszych szkół, tj. 
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy, Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego oraz ZSP w Zawadzkiem w tym projekcie dał uczniom szansę na 
ciekawe staże, dodatkowe warsztaty i szkolenia oraz kursy zawodowe. Zyskały 
także szkoły, bo zostały doposażone w nowoczesny sprzęt, a nauczyciele brali 
udział w szkoleniach i kursach. Projekt edukacyjny RPO WO 9.2.1 „Opolskie 
szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” jest finansowany z udziałem środków 
Unii Europejskiej

Biznes – Edukacja – Kooperacja

9 grudnia

29 listopada

29 listopada
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Udanych świątecznych zakupów i wszystkiego, 
co najlepsze z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym Roku samych radosnych dni

życzy 
Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Zawsze przychodził 6 grud-
nia, w dniu wspomnienia 

świętego Mikołaja z Miry (obecnie 
Turcja). Jednak historia mikołaj-
kowego obdarowywania dzieci 
sięga średniowiecza. Już wówczas 
organizowano dla najmłodszych 
przedstawienia, które przybliżały 
im postać świętego Mikołaja bisku-
pa, cudotwórcy i patrona dzieci.

Jednak początki tradycji ob-
darowywania dzieci prezentami w 
tym dniu upatruje się w zwyczaju 
XII-wiecznych francuskich zakon-
nic, które w wigilię święta Mikołaja 
podrzucały drobne upominki ubo-
gim dzieciom. 

Jak przedstawiano go w daw-
nej prasie? Zobaczmy. Oto wize-
runki św. Mikołaja z „Oberschle-
sien im Bild” z trzech kolejnych lat: 
1927, 1928 i 1929.

Mikołaje w damskim wydaniu – a więc chyba Mi-
kołajki? - odwiedziły nasze starostwo i przyniosły 

pachnące, domowe pierniczki.
Dziękujemy Dyrekcji Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego  oraz zdolnym Uczniom (to ich wypieki) za 
przepyszne pierniczki i tradycyjną już wizytę 6 grudnia.

Czas pierwszych spotkań opłatkowych już sie rozpoczął. 6 grudnia starostowie Józef Swaczyna i Waldemar Gaida gościli 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podczas dorocznego spotkania świątecznego z emerytowanymi 

nauczycielami tej szkoły.

Spotkanie opłatkowe

Święty Mikołaj przyszedł

Mikołajki 
z CKZiU

Chcę kupić siostrze na Święta ja-
kąś piękną biżuterię tylko oba-

wiam się, że nie trafi ę w jej gust. Czy 
można zwracać nietrafi one prezenty, 
czy jest różnica przy zakupach w skle-
pach stacjonarnych i internetowych?

Niestety, jest różnica. Kupując 
w sklepach stacjonarnych nie ma 
powszechnego prawa zwrotu, nie-
które sklepy umieszczają w swoich 
regulaminach możliwość zwrotu w 
określonym czasie, jednak nie mają 
takiego obowiązku. Zawsze możemy 
jednak uzgodnić możliwość zwrotu lub 
wymiany towaru ze sprzedawcą. Jeżeli 
sprzedawca się zgodzi, poprośmy, by 
zamieścił taką informację z paragonu. 
Zatem kupując prezent pytajmy i kupmy 
go tam, gdzie jest możliwość zwrotu 
lub wymiany. 

Jeżeli towar został kupiony poza 
lokalem przedsiębiorstwa (np. podczas 
pokazu organizowanego w hotelu) lub 
na odległość (np. w sklepie interne-
towym) konsument ma  prawo do 
odstąpienia od umowy w terminie 14 
dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu 
kolejnych 14 dni.

Prawo do odstąpienia od umowy 
zawartej poza lokalem przedsiębior-
cy lub na odległość jest w niektórych 
sytuacjach niedozwolone lub ograni-
czone. Dotyczy to umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przed-

siębiorca wykonał w pełni usługę 
za wyraźną zgodą konsumenta, 
który przed rozpoczęciem świad-
czenia został poinformowany o tym, 
że po jego spełnieniu utraci prawo 
do odstąpienia od umowy – np. ko-
repetycje udzielane przez Internet;

2. w których cena lub wynagrodzenie 
zależą od wahań na rynku fi nan-
sowym, niezależnych od przedsię-
biorcy i mogących wystąpić przed 
upływem terminu na odstąpienie 
od umowy – np. sprzedaż walut 
obcych;

3. w których przedmiotem świadcze-
nia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana według specy-
fikacji konsumenta lub służąca 
zaspokojeniu jego zindywidualizo-
wanych potrzeb – np. zamówienie 
w e-sklepie koszulki z zaprojekto-
wanym przez siebie nadrukiem;

4. w których towar szybko ulega 
zepsuciu lub ma krótki termin 
przydatności do użycia – np. arty-
kuły spożywcze: owoce, warzywa, 
nabiał;

5. w których przedmiotem świadcze-
nia jest rzecz dostarczana w zapie-
czętowanym opakowaniu, której 
po otwarciu nie można zwrócić 
ze względu na ochronę zdrowia 
lub higienę, jeżeli opakowanie to 
zostało otwarte po dostarczeniu, 
np. soczewki kontaktowe;

6. w których przedmiotem świadcze-
nia są rzeczy, które po dostarczeniu, 
ze względu na swój charakter, 
zostają nierozłącznie połączone z 
innymi rzeczami – np. paliwo wlane 
do samochodu;

7. w których przedmiotem świadcze-
nia są napoje alkoholowe, jeśli ich 
cena została uzgodniona podczas 
zawarcia umowy sprzedaży, do-
starczenie może nastąpić dopiero 
po upływie 30 dni, a wartość zależy 
od wahań na rynku, pozostających 
poza kontrolą przedsiębiorcy – np. 
wysokogatunkowe wina kolekcjo-
nerskie lub whisky;

8. w których konsument wyraźnie 
żądał, aby przedsiębiorca przyjechał 
do niego w celu dokonania pilnej 
naprawy lub konserwacji – np. do-
strojenie odbiornika telewizyjnego;
Jeżeli przedsiębiorca świadczy do-
datkowo inne usługi niż te, których 
wykonania żądał klient, lub dostar-
cza rzeczy inne niż części zamienne 
niezbędne do wykonania naprawy 
lub konserwacji, prawo do odstą-
pienia od umowy przysługuje w od-
niesieniu do dodatkowych usług lub 
rzeczy – np. przy okazji dostrajania 
odbiornika konserwator sprzedał 
konsumentowi nowszy dekoder;

9. w których przedmiotem świad-
czenia są nagrania dźwiękowe lub 
wizualne albo programy kompu-
terowe dostarczane w zapieczęto-
wanym opakowaniu, jeżeli zostało 
ono otwarte po dostarczeniu – np. 
zdjęto folię ochronną z fabrycznie 
nowej gry komputerowej;

10. o dostarczanie dzienników, perio-
dyków lub czasopism, z wyjątkiem 
umowy o prenumeratę;

11. zawartych w drodze aukcji pub-
licznej – np. zakup rzeźby w domu 
aukcyjnym;

12. o świadczenie usług hotelarskich, 
przewozu rzeczy, najmu samocho-
dów, gastronomii, usług związanych 
z wypoczynkiem, wydarzeniami 
rozrywkowymi, sportowymi lub 
kulturalnymi, jeżeli w umowie ozna-
czono dzień lub okres świadczenia 
usługi – np. zakup biletu na koncert.
Chcę dokonać zwrotu towaru 

zakupionego przez Internet. Niestety 
zgubiłem gdzieś paragon. Czy bez pa-
ragonu możliwy jest zwrot?

W rozporządzeniu w sprawie kas 
fi skalnych można przeczytać, że jeśli 
chcemy dokonać zwrotu zakupionego 
towaru, musimy posiadać dokument 
potwierdzający sprzedaż. Nie jest 
określone wprost, że ma to być pa-
ragon fiskalny, jak zostało ogólnie 
przyjęte. Takim dokumentem może 
być także faktura, wyciąg z terminala, 
potwierdzenie transakcji z konta ban-
kowego, dokument gwarancji podbity 
przez sprzedawcę, zeznania świadków, 
czy też oświadczenie o zagubieniu para-
gonu wraz z oświadczeniem dokonania 
zakupu.

Warto jednak pamiętać, o tym, 
że posiadanie paragonu, który po-
twierdza zakup, ułatwia konsumentowi 
dochodzenie swoich praw w przypadku 
zwrotu czy reklamacji. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Powiatowy Rzecznik 
Konsumenta radzi
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2 grudnia br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu odbył się finał XXVIII edycji Konkursu 

Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie, 
w którym uczestniczyło 31 uczniów ze szkół województwa 
opolskiego. Konkurs dotyczył zagadnień związanych nie 
tylko z bezpieczeństwem pracy oraz ochroną zdrowia w 
rolnictwie, ale również wiedzy z zakresu bezpieczeństwa 
pożarowego, w ruchu drogowym oraz ogólnych zasad 
bhp. W skład jury wchodzili przedstawiciele aż 11 insty-
tucji związanych z rolnictwem, ochroną pracy i szeroko 
rozumianym bezpieczeństwem.

W konkursie uczestniczyło dwoje uczniów Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich: Benedykt Mróz z klasy 1Ta oraz Wiktoria 
Słobodzian z 3Tl .

Benedykt Mróz zajął pierwsze miejsce!

Sukcesy naszych uczniów
I miejsce Benedykta w województwie

Wszyscy sprzątamy przed świętami, ale żeby wyrzucać takie śmieci sąsiadom, to już naprawdę przesada. A że to 
działka „niczyja”, bo nikt na niej nie mieszka, to już można? Otóż to działka nr 244/4 obręb Olszowa - Skarbu Pań-

stwa, którą gospodaruje starosta. I to samorząd powiatowy będzie musiał pokryć koszty wywozu tych śmieci. No, chyba że 
w śmieciach znajdzie się adres „śmieciarza”…

To nie pierwszy przypadek wyrzucania śmieci na „ziemie niczyje”. Pojawiają się one w lasach, na obrzeżach dróg i w 
rowach, na przystankach.

A może w Nowym Roku warto postanowić: więcej śmieci nie podrzucę?!

Przedświąteczne „porządki”?

3 grudnia parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Sieroniowicach ob-
chodziła jubileusz 25–lecia poświęcenia kościoła. Starosta Strzelecki 

Józef Swaczyna, zaproszony na tę uroczystość, w imieniu Rady i Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego całej wspólnocie parafialnej życzył, by była ona 
domem o gościnnych drzwiach i skałą schronienia.

Jubileusz parafii

4 grudnia 95. urodziny świętowała Pani Helena Kasperska z Ujazdu. 
Dostojną Jubilatkę z najlepszymi życzeniami i upominkiem w imie-

niu Powiatu Strzeleckiego odwiedziła Sekretarz Powiatu  Ewelina Jelito, a 
w imieniu Gminy - burmistrz Hubert Ibrom.

Gratulujemy i życzymy wiele zdrowia!

Ad multos annos

5 grudnia Marszałek Wojewódz-
twa Opolskiego nagrodził ani-

matorów i twórcy kultury. Miło nam 
poinformować, że w tym gronie zna-
lazła się trójka mieszkańców naszego 
powiatu. 

Ryszard Makowiecki (twórca i 
właściciel Muzeum Sztuki Sakralnej w 
Ligocie Dolnej oraz Muzeum Krzyża 

Na strażackim spotkaniu przy 
choince w zamku w Mosznej  

- 13 grudnia – zorganizowanym przez 
Marszałka Województwa zostały wrę-
czone  Odznaki Honorowe Za Zasługi 
dla Województwa Opolskiego zarówno 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożar-
nych, jak i strażakom.

W gronie uhonorowanych znalazł 
się też starosta Józef Swaczyna.

Odznaka 
dla starosty

Wyróżnienia dla naszych!
Świętego na Górze Św. Anny) – otrzymał 
nagrodę za gromadzenie i ratowanie 
cennych eksponatów sztuki sakralnej. 
Jest właścicielem Muzeum Sztuki Sa-
kralnej w Ligocie Dolnej oraz Muzeum 
Krzyża Świętego na Górze Św. Anny

Gizela Szendzielorz (radna Powiatu 
Strzeleckiego) – zdobyła wyróżnienie za 
działalność społeczną, zainicjowanie 

powstania Klubu Sportowego „Goniec” 
i propagowanie gry w szachy i warcaby 
oraz za aktywność w TSKN na Śląsku 
Opolskim 

Janusz Żyłka (członek Zarządu Po-
wiatu Strzeleckiego) zyskał wyróżnienie 
za działalność w dziedzinie muzyki – jest 
kompozytorem, autorem tekstów, pro-
muje tradycję i kulturę
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Wojewódzki Konkurs Kartek 
Świątecznych Bożonarodzeniowych

W ramach realizacj i 
projektu Erasmus + 

BETonVET. nauczyciele konsul-
tanci z Regionalnego Zespołu 
Placówek Wsparcia Edukacji w 
Opolu przeprowadzili bezpłat-
ne warsztaty z  wykorzystaniem 
zestawów edukacyjnych LEGO 
Mindstorms.

Wychowanki  Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawcze-
go w Leśnicy miały możliwość 
poznania środowiska programi-
stycznego LEGO Mindstorms.  
Podczas warsztatów uczen-
nice pod okiem instruktorów 
tworzyły kolejne programy w 
graficznym środowisku dedy-
kowanym dla zestawów LEGO 
Mindstorms. Wyzwaniem było 
napisanie programu mającego 
za zadanie wprawi

 w ruch robota i omijanie 
przeszkód przez niego. Robot 
jeździł do  narysowanej linii.

Były to inspirujące zaję-
cia, które  przybliżyły świat 
programowania i pomagały 
realizować własne pomysły. 
Uczennice rozwijały wyob-
raźnię przestrzenną, myślenie 
analityczne, zmysł techniczny 
i miały  także styczność z języ-
kiem angielskim. 

Wszyscy uczestnicy war-
sztatów przekonali się, że pro-
gramowanie robotów wymaga 
cierpliwości, gdyż do celu do-
chodzimy stopniowo, stosując 
metodę prób i błędów.

Wychowanki były bardzo zadowolone z warsztatów. Z prowadzącymi warsztaty 
spotkamy się ponownie.  

Opiekun: Sławomir Kossakowski

Jak co roku, Banki Żywności orga-
nizują w okresie przedświątecz-

nym zbiórkę, która ma na celu niesienie 
pomocy najbardziej potrzebującym. 

W tym roku pod hasłem “Święta 
godne, a nie głodne” odbyła się 26. 
edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. 
Stacjonarna zbiórka odbywała się w 
dniach 25-26 listopada w ponad 2000 
sklepów największych sieci handlowych 
oraz mniejszych, lokalnych sklepów w 
ponad 500 miastach w Polsce. W zbiór-
kę są zaangażowane Banki Żywności 
w całym kraju. Bez wsparcia tysięcy 
wolontariuszy i pracowników wielu sieci 
handlowych, skuteczne przeprowadze-
nie Świątecznej Zbiórki Żywności byłoby 
niemożliwe.

Również i nas nie mogło zabraknąć 
– 7 Wolontariuszy z CKZiU przyłączyło 

Istota konkursu sprowadza się 
do tegoby o zwycięstwie 
decydowała siła umysłu.

 Wzorem lat ubiegłych Małgorzata 
i Andrzej Podyma zorganizowali XIX 
Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych. 
Celem Konkursu było propagowanie 
umiejętności logicznego myślenia 
wśród młodzieży szkolnictwa specjal-
nego. 24 listopada 2022 br. w Leśnicy 
spotkali się uczniowie szkół specjal-
nych województwa opolskiego z Nysy, 
Kędzierzyna – Koźla, Kluczborka, Gło-
gówka oraz Leśnicy. W Konkursie wzię-

XIX Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych

Na ten konkurs, zorganizowany w ZSS 
w Kadłubie już po raz 18, nadesłano 

212 prac  z następujących placówek 
oświatowych: Zespołu Szkół Specjalnych 
w Opolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Kluczborku, Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowaw-
czego w Uszycach, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Grodkowie, 
Zespołu Placówek Oświatowych „Ósem-
ka” w Strzelcach Opolskich, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 
Głogówku, Zespołu Placówek Oświato-
wych w Leśnicy, Zespołu Szkół Specjal-
nych w Krapkowicach, Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu, Specjalne-
go Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 
Prudniku, Zespołu Szkół Specjalnych w 
Brzegu i Zespołu Szkół Specjalnych przy 
DPS w Kadłubie.

Serdecznie gratulujemy!

Komisja przyznała 12 nagród głównych i 59 wyróżnień, 
w poszczególnych etapach edukacyjnych :

MOW - zajęcia dla 
uczniów z użyciem Lego 

1. Szkoła podstawowa klasy I-III
I miejsce – Łucja Kałuża Prudnik
II miejsce – Chantal Wawrzyńczyk Brzeg
III miejsce –  Daniel Płachetka Strzelce Opolskie
Wyróżnienie otrzymali: 
Anastasia Skuballa Krapkowice, Franciszek Hejman Brzeg, Kamil Kubicki 

Głogówek, Helena Ploch Strzelce Opolskie, Maja Puzik Strzelce Opolskie, Olaf Pa-
cholewicz Krapkowice, Małgorzata Chmiel Głogówek, Blanka Wójtowicz Prudnik, 
Julia Dziamska Grodków, Klaudia Ludwiczak Grodków, Dominik Dygan Krapkowice, 
Wiktoria Przewloka Kluczbork
2. Szkoła podstawowa klasy IV- VIII

I miejsce – Miłosz Zbiegieni Opole
II miejsce – Milena Czech Kluczbork
III miejsce – Jan Pniewski Brzeg
Wyróżnienie otrzymali:
Sandra Kalinka Brzeg, Julia Płonka Kluczbork, Mateusz Pinda Grodków, Van-

essa Strzys Opole, Krzysztof Jakwert Kadłub, Wojciech Ogiewka Strzelce Opolskie, 
Magdalena Kretowicz Opole, Agnieszka Ciupka Leśnica, Kacper Piasecki Głogó-
wek,  Mariusz Tarniowy Krapkowice, Patryk Partyka Kadłub, Oskar Rozenberger 
Krapkowice, Adrian Wesołowski Głogówek, Marcel Galla Opole, Sebastian Glomb 
Głogówek, Jakub Odelski Opole, Kamil Tudyka Leśnica, Dorota Wilińska Kluczbork, 
Robert Romanowski Brzeg
3. Szkoła przysposabiająca do pracy

I miejsce – Angelika Rawska Kadłub
II miejsce – Daniel Kiełbus Uszyce
III miejsce –  Daniel Przybyła Kluczbork
Wyróżnienie otrzymali:
Agata Pieruch Strzelce Opolskie, Aleksandra Kłosek Leśnica, Dariusz Swół Klucz-

bork, Melani Niesler Dobrodzień, Aleksandra Prusak Strzelce Opolskie, Adrian Janot 
Kluczbork, Rafał Skiba Kadłub, Joanna Dobko Grodków, Machael Sawoń Kadłub, 
Marcin Biernat Grodków, Dawid Jaworski Grodków, Dawid Masłowski Prudnik, 
Wiktoria Bejm Uszyce, Grzegorz Michałkiewicz Leśnica, Łukasz Michałek Kadłub, 
Natalia Korzeniec Kadłub, Mikołaj Bieńkowski Leśnica
4. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

I miejsce – Konstanty Kogut Kadłub
II miejsce – Michał Newerla Krapkowice
III miejsce –  Bartosz Grochowski Kadłub
Wyróżnienie otrzymali:
Rafał Suchan Strzelce Opolskie, Dawid Syguła Prudnik, Krzysztof Wdowiński 

Kluczbork, Weronika Makowska Kluczbork, Matylda Dziurgot Grodków, Martyna 
Grochula Kluczbork, Laura Brudnicka Grodków, Julia Gruchman Głogówek, Dawid 
Matysek Krapkowice, Paulina Liniewska Krapkowice, Kamil Wieczorek Kadłub

ło udział 13 uczniów, którzy mieli do 
rozwiązania 12 zadań opracowanych 
przez organizatorów a opartych na 
umiejętności logicznego myślenia. Po 
rozwiązaniu wszystkich zadań komisja 
wyłoniona wśród opiekunów przy-
znała trzy pierwsze miejsca dla naj-
lepszych a pozostali uczniowie dostali 
wyróżnienia.

Uczestnicy Konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne 
nagrody rzeczowe Po ogłoszeniu wy-
ników i wręczeniu nagród wszyscy za-
siedli do słodkiego wspólnego poczę-

stunku, który przygotował Pan Rafał 
Domeredzki z Piekarni Osiedlowej w 
Strzelcach Opolskich.

Sponsorami tegorocznego XIX Wo-
jewódzkiego Konkursu Gier Logicznych 
byli:
* Program edukacyjny Erasmus +
* Szkoła Nauki Jazdy „Leśnica” w 

Leśnicy
Wszystkim zwycięzcom gratulu-

jemy, a tym, którzy przyczynili się do 
zorganizowania Konkursu serdecznie 
dziękujemy.

Organizatorzy Konkursu 

Święta godne, a nie głodne

się do zbiórki żywności w supermar-
kecie na terenie naszego miasta i tym 
samy mamy nadzieję że nikt w Święta 
nie będzie głodnym.

W akcję włączyli się też wolontariu-
sze strzeleckiego Liceum Ogólnokształ-
cącego. Jak podsumowali akcję? „DO-
BRO WRACA”. W Strzelcach Opolskich 
zebraliśmy łącznie 719 kg żywności.

Organizatorem ogólnopolskim 
Świątecznej Zbiórki Żywności jest 
Federacja Banków Żywności, a na 
poziomie lokalnym – Stowarzyszenie 
Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzel-
cach Opolskich. Zebrana żywność trafi 
do najbardziej potrzebujących, m.in. 
do „Przytuliska”. To miejsce, gdzie 
osoby bezdomne lub będące na skraju 
ubóstwa mogą uzyskać pomoc np. w 
postaci posiłku.

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

Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich stan na 05.12.2022 r.

Nr zgodny z 
wykazem Rodzaj przedmiotu Można odebrać do:

132 Pieniądze 12.01.2023 r.
133 Saszetka czarna z kluczami 09.02.2023 r.
134 Wiertarka marka Duro 02.03.2023
135 Telefon komórkowy Samsung 19.03.2023 r.
136 Telefon komórkowy Motorola 10.06.2023 r.
137 2 klucze, jeden z zieloną nakładką 21.06.2023 r.
139 Pieniądze 19.07.2023 r.
140 2 klucze samochodowe z brelokiem 28.07.2023 r.
141 Portfel 22.09.2023 r.
142 Telefon komórkowy HUAWEI 05.10.2023 r.
143 Telefon komórkowy Iphone 22.10.2023 r.
144 Pieniądze 02.11.2023 r.
145 Telefon Xiaomi 18.11.2023 r. 
146 Rower typu damka City Bike 30.11.2023 r. 
147 Atrapa karabinu do ASG 23.12.2023 r.
148 Wózek inwalidzki Vermeiren 27.12.2023 r.
149 Telefon iPhone 10.01.2024
150 Klucz do samochodu 10.03.2022
152 Portfel 24.03.2024
153 Portfel 08.04.2024
154 Klucz do samochodu 08.04.2024
155 Rower górski 21.04.2024
156 Smartfon Samsung 13.05.2024
157 Pilot+klucze do samochodu 18.05.2024
158 Rowerek dziecięcy 19.05.2024
159 Pęk kluczy 29.06.2024
160 Rowerek trójkołowy 29.06.2024
161 Smartfon Samsung 20.07.2024
162 Rower górski 20.07.2024
163 Rower 20.07.2024
164 Rower górski 20.07.2024
165 Pęk kluczy 19.08.2024
166 Pęk kluczy 02.09.2024
167 Rower 04.10.2024
168 Bransoletka koloru złotego 02.11.2024

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

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

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

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji o terminie odebrania 
pod numerem telefonu 77 4401757 w godzinach 8.00-14.00 oraz w pokoju 209 Starostwa.

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY

 DYŻURY APTEK 
w okresie świątecznym w Strzelcach Opolskich

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/324/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2022 roku apteki zobowiązane są do pełnienia dyżurów 
od godziny 8.00 do godz. 8.00 następnego dnia.

Właściciele aptek konsekwentnie odmawiają pełnienia dyżurów wskazując na nieopłacalność ich pełnienia. Przepisy 
prawne nie określają sankcji za brak przestrzegania Uchwały.

W związku z powyższym podajemy czas pracy aptek w okresie świątecznym w Strzelcach Opolskich:

DATA APTEKA ADRES NUMER TELEFONU GODZINY PRACY
od do

24.12

“Pro-Pharma” ul. Moniuszki 16 728 309 383, 507 071 311 8.00 13.00
“Gemini” ul. Opolska 6 77/417-90-03 8.00 14.00
“Śląska” Pl. Żeromskiego 9/1 77/461-21-43 8.00 14.00
“Słoneczna” ul. Rynek 4/2 77/418-50-56 8.00 15.00
“Dr. Max” ul. Os. Piastów 15 77/461-02-92 8.00 13.00
“DOZ Apteka. 
Dbam o Zdrowie”

ul. M. Prawego 7/1E 77/461-89-00 9.00 13.00

„LIBRA” Os. Piastów Śl. 21 77/461-38-76 9.00 13.00
“Multifarm” ul. Ligonia 1A 77/415-20-55 8.00 20.00

25.12 “Pro-Pharma” ul. Moniuszki 16 728 309 383, 507 071 311 9.00 19.00
26.12 “Gemini” ul. Opolska 6 77/417-90-03 8.00 8.00 27.12.2022 r.
27.12 “Multifarm” ul. Ligonia 1A 77/415-20-55 8.00 20.00

Ponadto informujemy, iż najbliższą apteką pełniącą dyżur całodobowy w okresie świątecznym jest apteka „Dr. Max”, z 
siedzibą przy ul. Krakowskiej 44 w Opolu, tel.: 77 441 76 39.

Apteka jest czynna całodobowo. Przed udaniem się do apteki prosimy o zasięgnięcie telefonicznej informacji czy dany 
lek jest dostępny.   

Przypominamy, że dzięki interaktywnej „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa” każdy z mieszkańców zaniepokojony jakimś zjawiskiem, może 

na bardzo dokładnej mapie w swojej okolicy zaznaczyć miejsce oraz dopasować 
do niego właściwą kategorię np. „spożywanie alkoholu w miejscach niedozwo-
lonych” lub wskazać miejsca, w których notorycznie łamane są przez kierowców 
ograniczenia prędkości lub zakazy parkowania, a także inne problemy, które może 
rozwiązać patrol policji. Ale - uwaga! – w przypadku sprawy wymagającej pilnej 
interwencji należy dzwonić pod numer 112.

Wszystkie zgłoszenia są anonimowe, a Policja każdym zgłoszeniem się zajmuje. 
Wskazując zagrożenia możemy przyczynić się  do poprawy bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 
Informacje na temat KMZB dostępne są na stronie: https://policja.pl/pol/

mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Mapa zagrożeń
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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

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 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO (12)

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. 



Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

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

Krzyżówka z książką pod choinkę

POZIOMO: 

1.  przyda się nad  kuchenką 
4.  palestra
9.  przywiązany do przeszłości
10.  dobre ubranie dla rybaka
12.  niestety, dokuczliwa bywa latem
15.  jeden z trzynastu co najmniej władców 

Egiptu
16.  mnich z odłamu cystersów, któremu 

zawdzięczamy pyszny ser 
17.  lepiej z nim nie zadzierać
18.  w tym mieście święta wojowniczka 

odparła atak wojsk angielskich 
20.  darowanie lub złagodzenie kary, ale też 

opieka
23.  całkiem malutka rodzinka
24.  dobrze go mieć we wszystkich zamierze-

niach
25.  zasieki kojarzące się z muzyką
26.  jeden ze składników gazu ziemnego 

Nie ma to jak dobra lektura. To najlepszy z najlepszych prezentów gwiazdkowych. W 
nagrodę za poprawne rozwiązanie całej krzyżówki dostaniecie Państwo trzy praw-

dziwie  świąteczne zestawy! Dla 2 osób mamy naszą publikację, czyli „Powiat Strzelecki od 
kuchni” wraz z powiatowym kalendarzem, a dla jednej: zestaw książka „Legendy śląskich 
zamków” Marka Gaworskiego wraz z kalendarzem!

Rozwiązaną krzyżówkę i kupon należy przesłać na adres: 

Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2; 

47-100 Strzelce Opolskie z dopiskiem „krzyżówka”
lub wrzucić do urny ustawionej w holu starostwa

PIONOWO:

2.  gospoda inaczej
3.  T-shirt w polskim wydaniu
4.  tytuł nadawany szachistom za osiągnięcia 

w grze
5.  szczyt i schronisko w Tatrach Zachodnich
6.  jeden z instrumentów popularny w staro-

żytnej Grecji
7.  traktor, który niedawno przeszedł do hi-

storii
8.  stan USA, który przydaje się w krzyżówkach
11.  krój czcionki wzorowany na dawnym piś-

mie rzymskim  
13.  ubóstwienie, adoracja
14.  wierna uznająca autorytet papieża
17.  buziaczek na pożegnanie
19.  niezbędna w pracy socjologa
21.  gaz bardzo trujący
22.  inna nazwa Czerkiesów
23.  dla jednych to uwodzenie, dla innych za-

bawa 

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

KUPON KRZYŻÓWKOWICZA

Na rozwiązania czekamy do 21 grudnia! Bo przecież prezenty mają się przydać na Gwiazdkę! 
Losowanie przeprowadzone zostanie 22 grudnia – zwycięzcy zostaną powiadomieni o jego 
wynikach telefonicznie, a w następnym numerze naszego dwutygodnika, już w przyszłym roku, 
poinformujemy o wynikach ofi cjalnie.

Życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, szczęścia w losowaniu!

3 grudnia 90. urodziny świętowała Pani Maria Paździor ze Strzelec Opolskich. Dostojną Jubilatkę z 
najlepszymi życzeniami i upominkiem w imieniu Powiatu Strzeleckiego odwiedzili Starosta Strzelecki 

Józef Swaczyna oraz Przewodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego Stefan Szłapa.

Ad multos annos

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


