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Rodzić?  Tylko w naszym szpitalu!

Opolskie znów dostanie najmniej!

dokończenie na str. 4

Oddział położniczy w Szpita-
lu Powiatowym im. Prałata 

J. Glowatzkiego (w roku 2022 
urodziło się tu 659 dzieci, 
w roku 2021 – 730) znalazł 
się wśród trzech najlepszych 
w województwie! Co ważne 
– tak oceniły go same mamy 
w ogólnopolskiej ankiecie 
„Głos Matek” wypełnianej 
przez kobiety po porodzie. 
Tegoroczne wyróżnienie dla 
„naszej” porodówki Funda-
cji Rodzić po Ludzku nie jest 
pierwszym. To potwierdza, 
że wszystkie panie, które zde-
cydują się na poród w Strzel-
cach Opolskich znajdą dosko-
nałą opiekę.

Rodzić po ludzku – 
co to właściwie znaczy?

– Zadbać, aby ciąża i poród był 
dobrym doświadczeniem dla każ-
dej z kobiet, słuchać ich głosu, 
przestrzegać praw, wzmacniać 
i wspierać w ich potrzebach – 
mówi Grażyna Kowalczuk Pie-
lęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego. – 
By wesprzeć panie przed poro-
dem, obniżyć lęk czy niewiedzę 
oferujemy bezpłatną szkołę ro-
dzenia prowadzoną przez personel 

sali porodowej oraz nasze położ-
ne środowiskowe mogą przepro-
wadzić edukację przedporodową 
w ramach kontraktu NFZ. A pod-
czas porodu dbamy o to, by złago-
dzić ból. Można do tego wykorzy-
stać metody: niefarmakologiczne 
oraz farmakologiczne. Wśród tych 
niefarmakologicznych stosuje-
my: immersję wodną (to rodzaj 
hydroterapii, polegający na za-
nurzeniu ciała ciężarnej kobiety 
do pewnego poziomu w wodzie), 
utrzymanie aktywności fizycznej 
i przyjmowanie pozycji zmniej-
szających odczucie bólu, aroma-
toterapię, techniki oddechowe, 
ciepłe i zimne okłady, masaż, 
przezskórną stymulację nerwów 
Tens. Do farmakologicznych me-
tod łagodzenia bólu natomiast 
zalicza się wziewne stosowanie 
podtlenku azotu (zwanego po-
tocznie gazem rozweselającym) 
oraz znieczulenie podpajęczynów-
kowe. W dodatku można zgłosić 
chęć znieczulenia w już w trakcie 
porodu. W naszym szpitalu bar-
dzo dbamy o zapewnienie kom-
fortu psychicznego rodzącej. On 
łagodzi lęk i stres. Dlatego każda 
z pań informowana jest o wszyst-
kim, co się dzieje z nią i jej dzie-
ckiem. Przyszła mama ma prawo, 

by w czasie porodu towarzyszył jej 
mąż, partner bądź inna bliska jej 
osoba. To zwiększa poczucie bez-
pieczeństwa i ułatwia przejście 
przez trudne momenty, dodaje 
sił. Po porodzie zaś rozbudza się 
więź z dzieckiem nie tylko matki, 
ale i ojca. I to nie tylko podczas 
porodu fizjologicznego, ale także 
w przypadku cięcia cesarskiego, 
kiedy osoby bliskie często kan-
gurują maluszki. A więź mamy 
z dzieckiem budujemy od samego 
początku. Zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Zdrowia w sprawie 

standardu organizacji opieki około-
porodowej należy umożliwić dzie-
cku bezpośrednio po urodzeniu 
kontakt „skóra do skóry”. Staramy 
się zapewnić ten kontakt biorąc 
pod uwagę życzenia rodziców, 
stan matki i dziecka oraz sytuacje 
na sali porodowej. Noworodek ro-
dzi się z naturalną ochroną skóry 
i nie ma potrzeby kąpania zaraz 
po porodzie – maź płodowa jest 
naturalną barierą ochronną.
– Dbamy o rodzące u nas panie 
nie tylko w czasie porodu, ale 
i po, ucząc najlepszych technik 

przystawiania dziecka do piersi. 
W razie potrzeby kobiety mogą 
skorzystać z poradni laktacyjnej. 
W dodatku każda mama po poro-
dzie ma wybraną położną środo-
wiskową, która przejmuje opiekę 
nad matką i dzieckiem po wyjściu 
do domu. Jeżeli mama nie ma do-
konanego wyboru, to pomagamy 
jej, dostarczając listę położnych 
z rejonu zamieszkania lub pro-
ponujemy też nasze zatrudnione 
w szpitalu położne środowiskowe.

zdjęcie ilustracyjne

6 lutego podczas konferen-
cji prasowej na temat za-

twierdzonej przez niego listy 
inwestycji przeznaczonych do 
dofinansowania z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
w roku 2023 premier Mate-
usz Morawiecki chwalił się: 
„Kładziemy nacisk na to, że 
nie tylko te główne arterie 
mają się liczyć; mają się li-
czyć również wszystkie drogi 
gminne i powiatowe".   

- Świetnie, prawda? No to dlaczego 
znów nasze województwo dostanie 
najmniej ze wszystkich? – pyta zi-
rytowany starosta Józef Swaczyna. 
– Tylko w naszym powiecie jest 312 
km dróg powiatowych. A ile bę-
dzie można wyremontować w całym 
województwie dzięki rządowemu 
wsparciu w tym roku? 9 kilometrów! 
Słownie: dziewięć! Ile dróg gmin-
nych? 22 kilometry - w całym wo-
jewództwie. Opolskiemu przyznano 

z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg 55,5 mln złotych. Drugie od 
końca województwo z najmniejszym 
rządowym wsparciem na inwestycje 
drogowe to lubuskie. Porównywal-
ne z naszym pod względem liczby 
ludności. Ale ono dostanie 87,5 
mln zł na drogi, czyli o 30 milionów 
więcej niż nasz region. Nieco więcej 
mieszkańców liczy województwo 
podlaskie. Temu przyznano na drogi 
ponad 200 milionów złotych. Cztery 
razy więcej niż Opolszczyźnie.
- Jakim algorytmem rząd kierował 
się przy podziale środków? – pyta 
starosta. – Nie znam odpowiedzi. 
Wiem jednak jedno: to niespra-
wiedliwe, że po raz kolejny Opol-
skie z rządowej puli wsparcia na 
samorządowe inwestycje drogowe 
dostaje najmniej. Może też wreszcie 
przyszła pora na to, by na pytanie, 
co rządowi przeszkadza w naszym 
regionie i dlaczego nas traktuje tak, 
jakbyśmy byli pariasami, odpowie-
dzieli sobie mieszkańcy.

Województwo opolskie
(969,4 tys. mieszkańców)

Limit na dofinansowanie zadań 
realizowanych przez samorządy 
województwa opolskiego wynie-
sie 55,5 mln zł:
•	8,4 mln zł na zadania powia-

towe,
•	47,1 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyskają 42 zadania: 10 
powiatowych i 32 gminne, co po-
zwoli na budowę, przebudowę lub 
remont 31 kilometrów dróg: 9 km 
powiatowych i 22 km gminnych.

Przyjrzyjmy się danym:
Województwo lubuskie

(999,2 tys. mieszkańców)

Limit na dofinansowanie zadań 
realizowanych przez samorządy 
województwa lubuskiego wynie-
sie 85,7 mln zł:
•	31,5 mln zł na zadania po-

wiatowe,
•	54,2 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 61 zadań: 20 po-
wiatowych i 41 gminnych, co po-
zwoli na budowę, przebudowę lub 
remont 71 kilometrów dróg: 36 km 
powiatowych i 35 km gminnych.

Źródła: 
1. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowe-wsparcie-na-drogi-samorzadowe-w-2023-r
2. https://www.polskawliczbach.pl – dane dot. liczby mieszkańców

Województwo podlaskie
(1,165 mln mieszkańców)

Limit na dofinansowanie zadań 
realizowanych przez samorządy 
województwa podlaskiego wy-
niesie 201,1 mln zł:
•	104,4 mln zł na zadania po-

wiatowe,
•	96,7 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyskają 164 zadania: 
61 powiatowe i 103 gminne, co 
pozwoli na budowę, przebudo-
wę lub remont 282 kilometrów 
dróg: 178 km powiatowych i 104 
km gminnych.

 Wiele razy mieszkańcy narzekali 
– i narzekają - na stan dróg powia-
towych, i słusznie. Tyle że z pustego 
i Salomon nie naleje. Polska jest 

jedna i nie wolno dyskryminować 
tych województw czy powiatów, 
gdzie funkcjonują samorządy z innej 
opcji politycznej. Polityczne rozdaw-

nictwo i propaganda nie przykryją 
rzeczywistych potrzeb. I dotyczy 
to nie tylko dróg powiatowych czy 
gminnych w naszym województwie.
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Wyrazy głębokiego współczucia
Przewodniczącemu

Rady Powiatu Strzeleckiego

Panu
Stefanowi Szłapie
wraz z Małżonką Renatą

z powodu śmierci 

Teścia i Ojca

składają
Starosta Strzelecki

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy

Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich

Pani

Mirosławie
Horzeli – Skrzypek

Wicedyrektorowi Zespołu Placówek 
Oświatowych w Leśnicy

z powodu śmierci 

Ojca

składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych

w Leśnicy

7 lutego w siedzibie naszego starostwa 
odbyło się spotkanie samorządowców 

z naszego powiatu: starosty Józefa Swa-
czyny, wicestarosty Waldemara Gaidy, 
burmistrza Kolonowskiego Norberta Ko-
stona, wójta Jemielnicy Marcina Wycisło, 
burmistrza Zawadzkiego Mariusza Sta-
chowskiego, burmistrza Leśnicy Łukasza 
Jastrzembskiego, burmistrza Strzelec Opol-

skich Tadeusza Goca i burmistrza Ujazdu 
Huberta Ibroma.  Główny temat spotkania 
to drogi. Dokładniej: kontynuacja współ-
pracy samorządów przy kolejnych inwesty-
cjach drogowych. Dotychczasowa prakty-
ka pokazuje, że wspólne działanie w tym 
zakresie, przy których samorządy dzielą 
się kosztami przynosi wymierne efekty 
w postaci pomyślnie zakończonych zadań. 

10 lutego odbyło się pierwsze posiedze-
nie Komitetu Monitorującego program 

regionalny Fundusze Europejskie dla Opol-
skiego 2021-2027. Wicestarosta Waldemar 
Gaida odebrał z rąk Marszałka Województwa 
Opolskiego nominację na członka tego Komi-
tetu, którzy tworzą przedstawiciele samorzą-
dów, ministerstw, organizacji pracodawców 
oraz NGO, a także środowiska naukowego. 

Głównym zadaniem Komitetu, wynikającym 
z przepisów unijnych i krajowych, będzie za-
twierdzanie kryteriów wyboru projektów do 
realizacji, ale także przedstawianie oczekiwań 
środowisk, które oni sami reprezentują. Wi-
cestarosta Waldemar Gaida wraz z Wicesta-
rostą Powiatu Głubczyckiego Edytą Juchno 
są jednocześnie jedynymi reprezentatami 
Związku Powiatów Polskich w tym Komitecie.

Dobra współpraca 
przynosi efekty

Sesja Rady Powiatu

Fundusze europejskie 
dla Opolskiego

Rocznica Tragedii 
Górnośląskiej

29 stycznia Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna uczestniczył w uroczy-

stości upamiętnienia ofiar Tragedii Gór-
nośląskiej. Uroczystości rozpoczęły się 
nabożeństwem w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny w Łambinowicach, następnie 
udano się na Cmentarz Ofiar Obozu Pracy.

7 lutego Starosta Strzelecki Józef Swaczy-
na oraz Wicestarosta Waldemar Gaida 

uczestniczyli w spotkaniu członków Śląskiego 
Stowarzyszenia Samorządowego, podczas 
którego omówiono sprawy dotyczące bieżą-
cej działalności, przyjęto nowych członków 

do grona Stowarzyszenia, ustalono wstępny 
zakres tematyczny spotkań oraz wyznaczono 
datę i miejsce Walnego Wyborczo-Sprawo-
zdawczego Zgromadzenia Stowarzyszenia. 
W spotkaniu udział wziął także biskup po-
mocniczy ks. Rudolf Pierskała.

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

Na ostatniej sesji Rada Powiatu 
przyjęła uchwałę, w której radni 

złożyli „hołd niewinnym i bezbronnym 
mieszkańcom Górnego Śląska – Śląska 
Opolskiego, którzy od stycznia 1945 roku 
stali się ofiarami masowych zbrodni Ar-
mii Czerwonej i komunistycznego apa-
ratu bezpieczeństwa: zamordowanym, 
deportowanym do ZSRR, osadzonym 
w więzieniach i obozach”.

Podczas ostatniej sesji, zwołanej 
na 25 stycznia br., radni przyjęli 

Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 
r. oraz podjęli uchwały w sprawach: 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowgo trybu za-
warcia umowy dzierżawy nierucho-
mości gruntowej położonej w Strzel-
cach Opolskich przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 20 z Powiatową 
Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną 
w Strzelcach Opolskich; pozbawienia 
kategorii drogi powiatowej odcinka 
drogi powiatowej o proporcjonalnej 
długości do odcinka drogi wojewódz-
kiej; rozpatrzenia petycji dotyczącej 
realizacji zadania pn.: „Budowa chod-

nika w ciągu drogi powiatowej nr 1441 
Zimna Wódka - Jaryszów w m.Jaryszów 
ul. 1 Maja”; wieloletniej prognozy finan-
sowej Powiatu Strzeleckiego  na lata 
2023-2026; zmiany budżetu i zmian 
w budżecie Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2023 oraz w sprawie upamiętnienia 
ofiar Tragedii Górnośląskiej. 
 Przyjrzyjmy się bliżej jednej z nich 
– uchwale w sprawie petycji jednego 
z mieszkańców Jaryszowa, o której pi-
szemy wyżej. Rada uznała ją za zasługu-
jącą na uwzględnienie, po zapoznaniu 
się z zakresem robót oraz poniesionych 
kosztów przy realizacji Etapu I tego za-
dania, które wyniosły blisko 505 tys. zł. 
W II Etapie tej inwestycji zaplanowano 
budowę nowego chodnika wraz ze zjaz-

dami i odwodnieniem, a także remont 
drogi powiatowej, budowę ścieków 
i przebudowę schodów skarpowych. 
Ten zakres inwestycji, ujętej w budżecie 
Powiatu na rok 2023 oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na rok 2024, zo-

stał podzielony na dwa odcinki, z któ-
rych pierwszy zostanie zrealizowany 
w bieżącym roku (jego koszt to ponad 
371 tys. zł brutto), drugi, o wartości po-
nad 440 tys. zł brutto – w 2024.
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POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2a,47-100 Strzelce Op.

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

STANOWISKO
MIEJSCE 

WYKONYWANIA 
PRACY

WYMAGANIA, OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,- niekaralność
DORADCA KLIENTA W PLACÓWCE 

PARTNERSKIEJ BANKU CREDIT AGRICOLE STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie,

DORADCA UBEZPIECZENIOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,- prawo jazdy kat. B

PRACOWNIK BACK OFFICE STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie,- znajomość 
MS OFFICE (zwłaszcza Excel),- min. 2 lata 

doświadczenia zawodowego

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie,-  min. 2 letnie 

doświadczenie w sprzedaży dla klientów 
biznesowych - znajomość j. angielskiego

GRAFIK – OPERATOR URZĄDZEŃ 
HAFTUJĄCO – DRUKUJĄCYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne z zakresu 

projektowania grafiki
OPERATOR MASZYNY HYDROFORMER ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe

PALACZ CO LEŚNICA - uprawnienia do obsługi kotłów parowych 
oraz wodnych o mocy powyżej 50kw

KUCHARZ/ KUCHARKA ROŻNIĄTÓW - wykształcenie zasadnicze zawodowe

KUCHARZ/ KUCHARKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
kierunkowe, mile widziane średnie

KELNER/ KELNERKA ROŻNIĄTÓW - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK FIZYCZNY JARYSZÓW+ wg zleceń - prawo jazdy kat. B

ELEKTROMECHANIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia SEP

PIELĘGNIARKA LEŚNICA - wykształcenie średnie zawodowe,- prawo 
wykonywania zawodu

SPRZĄTACZKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
TOKARZ ZAWADZKIE -

MAGAZYNIER SIERONIOWICE -
PRACOWNIK EKSPEDYCJI 

MAGAZYNOWEJ SIERONIOWICE - 

MECHANIK SAMOCHODOWY/ 
MECHANIK WÓZKÓW JEZDNIOWYCH WYSOKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,- prawo 

jazdy kat. B
OPERATOR WÓZKA WYSOKIEGO 

SKŁADOWANIA SIERONIOWICE - uprawnienia UDT do obsługi wózków 
podnośnikowych

OPERATOR KOPARKI JARYSZÓW+ wg zleceń - uprawnienia operatora koparki
MONTER/ SKŁADACZ OKIEN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zasadnicze branżowe,

- umiejętność obsługi komputera,
- obsługa kasy fiskalnej

SPECJALISTA DS. STACJI PALIW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie podstawowe

ŚLUSARZ/ POMOCNIK ŚLUSARZA RASZOWA/ 
KĘDZIERZYN - KOŹLE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

MECHANIK MASZYN DO OBRÓBKI 
METALI

RASZOWA/ 
KĘDZIERZYN - KOŹLE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

PRACOWNIK OBSŁUGI TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO – DO PRZYUCZENIA ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

AUTOMATYK - ELEKTRONIK ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
KONTROLER PROCESÓW PRODUKCJI ZAWADZKIE - wykształcenie podstawowe

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY ŻYROWA - wykształcenie średnie,- uprawnienia 
diagnosty samochodowego

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY ZAWADZKIE - wykształcenie średnie,
- uprawnienia diagnosty samochodowego

PRACOWNIK OCHRONY
OLSZOWA 

(praca dla os. z 
niepełnoprawnościami)

- wykształcenie średnie,
- umiejętność obsługi komputera

KIEROWCA C+E JARYSZÓW (wg zleceń) - prawo jazdy kat. C+E,- kurs przewóz rzeczy
KIEROWCA C+E POLSKA - prawo jazdy kat. C+E,- kurs przewóz rzeczy

MONTER KABIN SANITARNYH POLSKA
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,

- prawo jazdy kat. B,- znajomość rysunku 
technicznego,- obsługa elektronarzędzi

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

URZĄD PRACY

OFERTY PRACYBadania laboratoryjne - 
także w soboty!

Ta wiadomość ucieszy wszyst-
kich mieszkańców naszego 

powiatu, bo długo na to czekali: 
wszystkie badania laboratoryjne 
w Szpitalu Powiatowym im. Pra-
łata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich można wykonać także 
w soboty. 
 W tych samych godzinach, co w 
dzień powszedni: od godz. 7.30 do 
10.30. Jednak obowiązuje wcześ-
niejsza rejestracja, także na ba-
dania prywatne:
–  telefonicznie pod nr tel.  459 

595 678
–  osobiście w Rejestracji w holu 

Szpitala
Zakres badań, które wykonują 
technicy i diagności laboratoryj-
ni Zakładu Diagnostyki Labora-
toryjnej:
•	hematologia,
•	biochemia,
•	analityka,
•	serologia transfuzjologiczna,
•	koagulologia,
•	markery onkologiczne,
•	diagnostyka tarczycy.
 Badania są bezpłatne, jeśli skie-

rowanie wystawił lekarz, który ma 
podpisaną umowę ze szpitalem.
 Można też wykonać badania 
płatne, bez skierowania lub na 
podstawie skierowania od leka-
rza z gabinetu prywatnego nie 
mającego umowy ze szpitalem 
(płatność wg aktualnie obowią-
zującego cennika).
 Przypominamy, że przed każdym 
badaniem laboratoryjnym pacjent 
powinien być na czczo.
 W razie potrzeby personel labo-
ratorium może udzielić Państwu 
wsparcia w zakresie potrzeb diag-
nostycznych dotyczących realiza-
cji badań (nr wewnętrzny: 77 40 
70 252).

W dniu 09.02.2022 r. w Po-
wiatowym Centrum Kul-

tury z inicjatywy Starosty 
Strzeleckiego i Powiatowego 
Urzędu Pracy w Strzelcach 
Opolskich odbyła się konfe-
rencja dla przedsiębiorców i 
pracodawców  z naszego po-
wiatu; w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego.

 Nadrzędnym celem konferencji 
była promocja i zachęta do ko-
rzystania ze środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego oraz 
form wsparcia oferowanych przez 
urząd. Propozycja skierowana 
bezpośrednio do pracodawców 
oraz zatrudnionych przez nich 
pracowników dotyczących finan-
sowania kosztów szkoleń, kursów 
lub egzaminów zawodowych z 
Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego cieszy się szczególnym za-
interesowaniem. W tym roku na to 
wsparcie urząd pracy dysponuje 
kwotą 396,8 tys. zł.
 Bardzo ważne  informacje zo-
stały również przedstawione przez 
Fundację Aktywizacja odnośnie 
wsparcia pracodawców zatrud-
niających osoby z niepełnospraw-

nościami. Prelegent przedstawił 
istotne informacje związane m.in 
z refundacją kosztów osób z nie-
pełnosprawnościami ze środków 
PFRON oraz refundacją kosztów 
przystosowania stanowiska pracy 
dla osób z niepełnosprawnościami.
 W konferencji wzięło udział 
prawie stu pracodawców, przed-
siębiorców oraz przedstawicieli 
samorządów i organizacji naszego 
powiatu. Sami pracodawcy oraz 
zaproszeni goście pozytywnie 
ocenili taką formę komunikowania 
się urzędu z lokalnym biznesem.
 Starosta Strzelecki i Powiatowy 
Urząd Pracy w Strzelcach Opol-
skich dziękują uczestnikom kon-
ferencji za przybycie i zaprasza 
wszystkich zainteresowanych do 
korzystania z oferowanych form 
wsparcia zatrudnienia. 
 Nabór w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego (KFS) 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Strzelcach Opolskich trwa do 
17.02.2023 r. a szczegółowych 
informacji udziela Beata Nowak 
tel.: 77 462 18 63 pokój nr 5.
 Wniosek do pobrania ze strony: 
https://strzelceopolskie.praca.
gov.pl/

Konferencja dla pracodawców 
i przedsiębiorców

Opolski Oddział Regionalny 
zaprasza na

spotkanie informacyjne dla rolników 
„Nowe zasady dopłat bezpośrednich

w świetle Krajowego Planu Strategicznego”
w Gminnym Strzeleckim Ośrodku Kultury 28 lutego br. o godz. 10.00
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Środki europejskie
to szansa na rozwój Szkolimy innych

- Od lat Opolskie znajdowało się 
w czołówce regionów, które z po-
wodzeniem pozyskiwało pieniądze 
z różnorodnych programów euro-
pejskich wspomagających rozwój. 
Dodajmy, że nasz powiat był jednym 
z najskuteczniejszych samorządów 
w tych działaniach. – mówi wicesta-
rosta Waldemar Gaida. – Chcemy 
z równą efektywnością realizować 
nasze zadania w nowym okresie 
programowania. Dlatego też w pro-
gramie pierwszego spotkania Komi-
tetu Monitorującego, liczącego 59 
osób, do którego i ja zostałem po-
wołany, oprócz uroczystego wręcze-
nia aktów nominacyjnych, znalazła 
się ogólna informacja o programie 
regionalnym Fundusze Europejskie 
dla Opolskiego 2021-2027 oraz po 
raz pierwszy zaprezentowano propo-
zycje kryteriów formalnych i mery-
torycznych dla wszystkich działań. 
Komisja Europejska zatwierdziła 
program regionalny Fundusze Euro-
pejskie dla Opolskiego 2021-2027 
decyzją z dn. 29 listopada 2022 r. 

do wsparcia z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego i Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
Plus w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla 
regionu Opolskiego w Polsce. 
 W październiku ub. roku w Bruk-
seli wynegocjowano ponad 966 
milionów euro – na taką kwotę 
w ramach programu „Fundusze 
Europejskie dla Opolskiego 2021-
2027” może liczyć nasz region, z po-
działam na 276,4 mln euro w Eu-
ropejskim Funduszu Społecznym 
i 690,1 mln euro w Europejskim 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
To ogromna kwota, a podstawą 
programu i później wyboru projek-
tów do realizacji jest oczywiście 
strategia rozwoju regionu i zapi-
sana w niej poprawa jakości życia 
mieszkańców, czemu służyć będzie 
powiązanie projektów społecznych 
z inwestycyjnymi. Wszystkie zgod-
ne są ze Strategią Rozwoju Woje-
wództwa Opolskiego, a  zatem i ze 
strategiami samorządów i subregio-
nów (o konieczności spójności 
tych strategii pisaliśmy już 
kilkakrotnie na łamach nasze-
go dwutygodnika, omawiając 
m.in. Strategię Rozwoju Po-
wiatu Strzeleckiego i Strategię 
Rozwoju Subregionu Kędzie-
rzyńsko-Strzeleckiego – przyp. 
red.). W nowej, czyli już obecnej 
perspektywie finansowej przewi-
duje się kontynuację zarządzania 
funduszami europejskimi przez sub-
regiony – w drugiej połowie lutego 
odbędzie się spotkanie na ten te-
mat w Subregionie Kędzierzyńsko-
-Strzeleckim – dodaje wicestarosta 
W. Gaida.

Zapytałam też mamy, które mają za 
sobą porody w naszym szpitalu, jak 
je wspominają. O przepraszam, jeden 
z ojców – towarzysząc przy trzech poro-
dach żonie, też się wypowiedział (i nie 
jest mężem pierwszej rozmówczyni).
Joanna: – W naszym, strzeleckim, 
szpitalu w ciągu ostatniej dekady 
odbyły się moje trzy porody. Każdy 
inny – cesarka, siłami natury. Przy-
gotowanie personelu na przestrzeni 
tego czasu coraz lepsze, specjali-
styczny sprzęt też. Choć wówczas 
oddział nie był jeszcze po gruntow-
nym remoncie. Młodszy personel 
bardzo kompetentny, widać, że ma 
za sobą wiele szkoleń i nowoczesne 
podejście do pacjentek.
Alina: – Na pierwszy plan wysuwa 
się to, że pielęgniarki i położne są 
zawsze bardzo pomocne. Pierwszy 
poród odbył się w komfortowych 
zupełnie warunkach: w rodzinnym 
pokoju, w obecności męża. Ale synek 
urodził się z infekcją i zapaleniem 
płuc. Trafił do inkubatora, co nie 
znaczy, że nie miałam z nim kontaktu: 
położne bardzo pilnowały, bym karmi-
ła go i by laktacja nie zanikła. Obojgu 
nam było ciężko: stan synka był taki, 
że groziło nam odesłanie do szpitala 
w Opolu. Cały personel jednak bardzo 
zaangażował się w opiekę nad nim 
i nade mną, w efekcie – do tego nie 

doszło. Wtedy w szpitalu spędziliśmy 
9 dni. Drugi poród był zupełnie inny. 
Po pierwsze – w czasie pandemii CO-
VID. Bez wsparcia męża. Odprowadził 
mnie na izbę przyjęć, pożegnaliśmy 
się. Tam test – i na oddział. Poród si-
łami natury. W sali, w której obok za 
ścianką inna pani miała podłączoną 
kroplówkę z oksytocyną na przyspie-
szenie akcji porodowej. Nie czułam się 
komfortowo z tym, że ona wszystko 
słyszy. Na szczęście wszystko prze-
biegło szybko, bez komplikacji; dwie 
doby – i do domu. W obu przypadkach 
mogłam być pewna pomocy perso-
nelu: przy porodzie, przy karmieniu, 
w czasie opieki nad noworodkiem. 
Udzielono mi instruktażu, jak udzielić 
pierwszej pomocy przy zakrztuszeniu 
się dziecka w czasie karmienia. Pani 
psycholog pytała o moje samopoczu-
cie. Opieka na świetnym poziomie, 
ale wiem, że nasz szpital realizuje 
program KOC – kompleksowej opieki 
nad kobietą ciężarną.
Katarzyna: – Ani jednego złego 
słowa nie mogę powiedzieć o naszym 
szpitalu. Wszystko było super, choć 
poród odbył się przez cesarskie cię-
cie i w samotności: panował COVID. 
Z tego powodu, choć bardzo chciałam, 
mąż nie mógł kangurować synka. Po 
dwóch dniach wróciliśmy do domu.
Marcin: – Żona nawet mnie nie 
musiała namawiać na to, bym był 
obecny przy porodzie: sam chcia-

Rodzić?  Tylko w naszym szpitalu! Powiat na trzecim miejscu 
w rankingudokończenie ze str. 1 łem. Po to, żeby „trzymać rękę na 

pulsie”, gdyby coś się działo nie-
pokojącego. Nic takiego nie na-
stąpiło. Nie zemdlałem też, choć 
nie lubię widoku krwi. A obecność 
przy porodzie to wspaniałe uczucie, 
prawdziwy cud natury – nie ma nic 
i… rodzi się dziecko. Emocje są 
takie, że po pierwszym porodzie 
przez tydzień nie jadłem. I niewie-
le mniejsze przy dwóch kolejnych, 
z których jeden odbył się na dwa 
czy trzy dni przed wprowadzeniem 
stanu epidemii COVID. Dzięki tym 
emocjom nawet specjalnie nie do-
cierało do mnie to, co działo się na 
łóżkach obok – bo równocześnie 
rodziło się więcej dzieci. Nie korzy-
staliśmy z zajęć w szkole rodzenia, 
ale do porodu byliśmy przygotowani 
przez położną, a w jego trakcie na 
bieżąco informowano nas, co się 
dzieje. Opieka w szpitalu – świetna.

**
 Na koniec uwaga: nie ma rejonizacji 
przy porodach. Każda przyszła mama 
może rodzić gdzie chce. Wyjątkiem 
jest ciąża zagrożona, o patologicznym 
przebiegu, gdy istnieje ryzyko urodze-
nia przed 31 tygodniem ciąży lub gdy 
stwierdzono u płodu choroby czy wady 
genetyczne, w takich sytuacjach ko-
bieta jest kierowana do szpitala o III 
stopniu referencyjności (czyli u nas – 
do szpitala wojewódzkiego w Opolu).

Marta Górka

Chodzi o czyste powietrze, 
a ranking opublikowało 

czasopismo „Wspólnota”, 
analizując wydatki budże-
tów samorządów, poczynając 
od gmin wiejskich, kończąc 
na województwach.

 Pod uwagę wzięto trzy lata, 
czyli okres od 2018 do 2021 
roku, a nakłady ujęte w rozdziale 
90005 budżetów, czyli o ochro-
nie powietrza atmosferycznego 
i klimatu przeliczono na 1 miesz-
kańca. Otóż u nas „na głowę” 
wypada nieco ponad 154,15 zł. 
Jak zastrzegali autorzy rankin-
gów, te niekoniecznie zawiera-
ją wszystkie wydatki związane 
z ochroną powietrza, bo samo-
rządy mogły ująć je w innych po-
zycjach w budżecie. Wydaje się, 
że również koszty poniesione 
w związku z przedsięwzięciami 
związanymi  z ochroną przyrody, 
np. pielęgnacją terenów zielo-
nych powinny być brane pod 
uwagę. W naszym przypadku 
– choćby tak duże zadanie jak 
badanie i pielęgnacja drzew 
w zabytkowym parku otacza-
jącym DPS w Szymiszowie, na 
który w roku 2018 przeznaczo-

nych zostało ponad 46 tys. zł.
 A jakie zadania zaliczono do 
tych, które naszemu powiatowi 
pozwoliły na uplasowanie się 
na 3 miejscu w rankingu? 
 Na pewno termomoderniza-
cje – zarówno największą, czy-
li DPS w Szymiszowie, dzięki 
której zabytkowy obiekt stał 
się energooszczędny i wypo-
sażony w nowoczesne insta-
lacje, jak i tę mniejsze. Jedną 
- w postaci dofinansowania 
pałacyku myśliwskiego w Za-
wadzkiem, gdzie mieści się DPS 
oraz termomodernizację dachu 
budynku wraz z wymianą insta-
lacji w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich. Kolejną inwesty-
cją było przygotowanie infra-
struktury pod stację mobilną 
do automatycznego pomiaru 
jakości powietrza, gdzie przez 
dwa lata (na terenie Publiczne-
go Przedszkola nr 9 w Strzel-
cach Opolskich), przez całą 
dobę dokonywano pomiarów 
jakości powietrza. Stacja była 
mobilna, nie stanowiła włas-
ności Powiatu Strzeleckiego; 
teraz mierzy jakość powietrza 
w innym miejscu województwa.

Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Strzel-

cach Opolskichjako jedna z 12 
poradni w kraju, szkoli spe-
cjalistów z innych poradni.

 W ramach projektu „Szkolenie 
i doradztwo dla kadr poradnictwa 
psychologiczno-pedagogiczne-
go w województwie opolskim” 
Projektu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 nr 
Osi Priorytetowej II – Efektyw-
ne Polityki Publiczne dla Rynku 
Pracy, Gospodarki i Edukacji, 
Działania 2.10 Wysoka jakość 
systemu oświaty, który realizuje 
Powiat Strzelecki we współpra-
cy z Ośrodkiem Rozwoju Eduka-
cji w Warszawy, rozpoczęły się 
szkolenia specjalistów z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych 
z całego województwa. Trenerki 
- psycholożki z Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Strzel-
cach Opolskich, czyli poradni ko-
ordynującej, prowadzą szkolenia 
dla 192 specjalistów z 15 poradni 
z województwa opolskiego.
 Cykl szkoleń on-line na platfor-
mie MS Teams  rozpoczął się 31 
stycznia br. Przeznaczony jest dla 
psychologów, pedagogów, logo-
pedów z poradni psychologiczno-
-pedagogicznych z województwa 
opolskiego. Całość szkolenia bę-
dzie wynosiła łącznie 66 godzin 
dydaktycznych i będzie realizo-
wana w formie samokształcenia 
w wymiarze 48 godzin oraz 18 

godzin w podziale na spotkania 
w formie on-line. Samokształce-
nie (praca własna uczestnika), 
zgodnie z programami poszcze-
gólnych modułów szkoleniowych, 
powinno odbywać się przed spot-
kaniami on-line lub równolegle 
ze spotkaniami on-line. Samo-
kształcenie polega na lekturze 
materiału szkoleniowego (ma-
teriał podstawowy, prezentacja 
oraz film). 
 Szkolenia będą realizowane 
z wykorzystaniem Zintegrowanej 
Platformy Edukacyjnej (ZPE), na 
której dostępne będą wszystkie 
niezbędne materiały szkoleniowe 
oraz testy końcowe.
 Moduł I szkolenia to „Prowa-
dzenie oceny funkcjonalnej z wy-
korzystaniem procedury kon-
sultacji zespołowych”. Moduł 
II to „Wykorzystanie w ocenie 
funkcjonalnej pakietu baterii 
diagnostycznych służących do 
oceny w obszarze osobowościo-
wym i emocjonalno-społecznym 
(OKC)”. Moduł III to „Wykorzysta-
nie w ocenie funkcjonalnej pakie-
tu baterii diagnostycznej służącej 
do oceny w obszarze poznawczym 
(KAPP)”. Baterie diagnostyczne 
zostały przygotowane przez zespół 
specjalistów z polskich uczelni 
wyższych z Warszawy, Poznania 
i Lublina. 
 Po zakończeniu szkoleń na-
stąpi III etap realizacji projektu, 
w którym przeprowadzona zosta-
nie ocena funkcjonalna 50 dzieci 

i uczniów z terenu powiatu strze-
leckiego przez przeszkolonych 
specjalistów z poradni koordynu-
jącej. Zostaną opracowane dzia-
łania postdiagnostyczne, wdrożo-
ne działania w ramach wsparcia 
postdiagnostycznego w stosunku 
do tej grupy dzieci  i uczniów we 
współpracy z rodzicami, specja-
listami z poradni koordynują-
cej, poradniami biorącymi udział 
w przedsięwzięciu grantowym, 
pedagogami ze szkół i przedszko-
li, OPS i PCPR po uwzględnieniu 
sytuacji rodzinnej oraz potrzeb 
dzieci. Wsparcia rodzicom i pe-
dagogom udzielać będą także 
eksperci ds. edukacji włączającej 
z poradni koordynującej oraz eks-
pert z zakresu wsparcia dziecka, 
ucznia i rodziny w czasie stałych 
konsultacji. 
 Projekt zakończy raport pod-
sumowujący podjęte działania, 
zawierający wnioski i rekomen-
dacje.

Mirosława Stańczak
Koordynator projektu



się tej roli. Teraz szerzej otwiera się 
nasze Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, w którym raz w miesiącu, 
w pierwszy poniedziałek, wszyscy 
zainteresowani pieczą zastępczą 
będą mogli w kameralnych warun-
kach zasięgnąć wszystkich infor-
macji. Odbywać się to będzie po-
południami, a więc bez obecności 
wszystkich korzystających z innych 
form wsparcia PCPR. Myślę, że 
i podwyższenie wynagrodzeń dla 
zawodowych rodzin zastępczych 
trochę pomoże.
A Pan sam podjąłby się takiej roli?
– To niełatwe zadanie. W trakcie 
pełnienia takiej funkcji zdarzają się 
różne sytuacje, na które trzeba być 
przygotowanym, choć tak napraw-
dę nigdy się nie jest. A wracając do 
pytania – tak, czasem o tym myślę.
Wróćmy jeszcze do nowelizacji 
ustawy. Jak Pan ocenia te zmiany?
– Każda zmiana zmierzająca do de-
instytucjonalizacji jest dobra: zbyt 
dużo dzieciaków trafia do placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych. 
Dzieci nie powinny tam trafiać, ich 
miejscem jest rodzina. Jeśli ta bio-
logiczna jest dysfunkcyjna, jej rolę 
powinna przejąć rodzina zastęp-
cza. Nowe przepisy przyspieszą też 
procedurę i ułatwią kandydatom 
na rodziny zastępcze uzyskanie 
odpowiednich kwalifikacji. Bar-
dzo pozytywnie należy też ocenić 
umożliwienie powrotu do rodziny 
zastępczej wychowanka, który za 
wcześnie wyfrunął w dorosłość. 
Podobnie – podwyższenie wyna-
grodzeń. I tak samo ten centralny 
rejestr, który ma powstać, bo m.in. 
zakłada on obowiązkową weryfika-
cję w Rejestrze Osób Skazanych na 
Tle Seksualnym z dostępem ograni-
czonym osób związanych z organiza-
cją i pełnieniem pieczy zastępczej. 
A że nowelizacja ustawy dotyczy nie 
tylko pieczy zastępczej – mocnym 
jej punktem jest ułatwienie procesu 
adaptacji dziecka w nowej rodzinie 
adopcyjnej. O tym też trzeba po-
wiedzieć bo i w naszym powiecie 
są rodziny przygotowujące się do 
adopcji.

Od lat działa w naszym staro-
stwie Biuro Rzeczy Znalezio-

nych. Od czasu do czasu na łamach 
naszego dwutygodnika publikujemy 
ich listy, wraz ze wskazaniem daty, 
do której można je odebrać pod 
warunkiem, że udowodni się, iż to 
akurat nasza własność. Może to być 
szczegółowy opis lub przedstawienie 
dokumentów potwierdzających pra-
wo własności do danego przedmio-
tu. Dodajmy, że każdy z nich czeka 
w Biurze Rzeczy Znalezionych na 
właściciela dwa lata.
 A co dzieje się później, po tym 
okresie?
-  Rzecz trafia do znalazcy – mówi 
Iwona Tyslik, zastępca naczelnika 
Wydziału Organizacyjnego w na-
szym starostwie. - Wyjątkiem są 
klucze i telefony: to zbyt osobiste 
przedmioty i oddanie ich komuś, 
kto nie jest ich właścicielem, mo-
głoby naruszyć czyjąś prywatność. 
Wszystkie inne przedmioty nato-
miast mogą być przekazane zna-
lazcy, który zgłosi się po ich odbiór 
na nasze wezwanie. Jeśli tego nie 
zrobi, rzeczy w dobrym stanie wy-
stawiamy na sprzedaż. I to w dwóch 
terminach; w drugim ich cena jest 
o 20 proc. niższa od pierwotnej. 
Wszystkie ogłoszenia o zamiarze 

sprzedaży zamieszczane są na 
BIP naszego starostwa. Jednak 
zainteresowanie mieszkańców jest 
znikome. Najlepszym przykładem 
jest ogłoszenie z grudnia ub. roku: 
oferowaliśmy górski rower męski 
na 320 złotych! Był w naprawdę 
dobrym stanie, mógłby posłużyć 
po drobnych zabiegach kosmetycz-
nych jeszcze lata nowemu właś-
cicielowi, ale… Nikt nie chciał go 
kupić! Trafił więc na złom; podobnie 
postępujemy w innych przypad-
kach. Zbyt wielu. Wśród przedmio-
tów, które zostały przyniesione do 
Biura Rzeczy Znalezionych, zdarzają 
się naprawdę wartościowe: rowery, 
aparaty fotograficzne, narzędzia, 
nawet wózek inwalidzki, portfele, 
biżuteria. Szkoda tego wszystkiego 
przeznaczać do złomowania. Prze-
cież nie mamy aż takiego dobroby-
tu… Z tego też powodu po upływie 
dwóch lat przechowywania rzeczy, 
gdy znalazca nie zgłosi się po jej 
odbiór, ogłoszenia o sprzedaży wraz 
ze zdjęciami będziemy publikować 
w naszym dwutygodniku. 
 Wykaz rzeczy obecnie znajdują-
cych się w naszym Biurze Rzeczy 
Znalezionych – na str. 7; warto 
tam zajrzeć – może Wasza zguba 
już tam jest.
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Rower górski za 320 zł?
Nie było chętnych!

Przepisy o pieczy zastępczej się 
zmieniają, a rodzin ciągle brakuje

Mmówi Janusz Żyłka, czło-
nek Zarządu Powiatu 

Strzeleckiego

Od 1 lutego weszła w życie noweli-
zacja ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. Czego 
zmiany dotyczą?
– W największym skrócie: przewi-
dziano wyższe wynagrodzenia dla 
rodzin zastępczych zawodowych, 
prowadzących rodzinne domy dzie-
cka i pogotowia rodzinne. W przy-
padku dwóch pierwszych – z kwoty 
2168,76 zł do kwoty nie niższej niż 
4100 zł miesięcznie. Natomiast 
w przypadku rodzin pełniących 
funkcję pogotowia rodzinnego 
z kwoty 2819,39 zł do kwoty nie 
niższej niż 5084 zł. Wynagrodzenia 
będą waloryzowane według wskaź-
nika inflacji. Zgodnie z nowymi 
przepisami z zasady nie będą też 
otwierane nowe domy dziecka – 
odchodzi się w ten sposób od zin-
stytucjonalizowanej formy opieki, 
choć mogą być wyjątki, ale pod 
rygorystycznymi obwarowaniami. 
Ponadto zmiany dotyczą spraw 
związanych z usamodzielnianiem 
wychowanków, m.in. wprowadzono 
możliwość pozostania w dotych-
czasowej formie pieczy zastępczej 
do 25. roku życia osób o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności bez konieczności 
równoczesnego wymogu uczenia 
się. Stworzono również szansę dla 

tych wychowanków, którzy zbyt 
szybko podjęli próbę samodzielne-
go życia: będą raz mogli wrócić do 
dotychczasowej rodziny zastępczej 
lub placówki. Zmienią się też pew-
ne zasady dla powiatów. Pierwsza 
dotyczy organizacji szkoleń dla 
kandydatów na rodziny zastępcze; 
druga – dotyczy rejonizacji. Teraz 
rodziny zastępcze same będą mogły 
zdecydować, z którym samorządem 
powiatowym chcą współpracować 
i to od początkowego etapu kwa-
lifikacji i szkoleń. A więc – nieko-
niecznie z tym, na terenie którego 
mieszkają. Bardzo istotną zmianą 
– czego wcześniej nie było – bę-
dzie wprowadzenie centralnego 
rejestru pieczy zastępczej, ale ta 
zmiana w ustawie, jak i kilka innych 
nie obowiązuje od początku lutego.
Centralny rejestr, czyli co?
– Rejestr, który zgromadzi w jednym 
miejscu komplet danych pozwala-
jących m.in. na szybsze i łatwiejsze 
znalezienie wolnego miejsca dla 
dziecka na obszarze całego kraju.
To znaczy, że jeśli nie znajdzie się 
w rodzinie zastępczej miejsce dla 
dziecka w naszym powiecie, ale 
będzie na Podlasiu, to dziecko tam 
może trafić?
– Bywają sytuacje, w których wyjazd 
na Podlasie byłby lepszym rozwiąza-
niem. Ciągle przybywa dzieci, które 
trafiają na mocy wyroku sądu do 
pieczy zastępczej. Nie wiem, czy to 
takie czasy, w jakich żyjemy, czy to 
może jeszcze skutki pandemii. My, 
jako samorząd powiatowy, dowia-
dujemy się, że jest postanowienie 
sądu i dla dziecka trzeba znaleźć 
miejsce. Czasem – zupełnie nag-
le, w wyniku interwencji. A u nas 
ciągle rodzin zastępczych brakuje. 
W dodatku – nie ma co ukrywać – te, 
które już funkcjonują od wielu lat, 
mają coraz mniej sił, co przychodzi 
z wiekiem. Zachęcamy do tworzenia 
nowych na wszelkie sposoby. Sam 
jeżdżę po parafiach, a odwiedziłem 
chyba ich ze trzydzieści, namawiam, 
ale efekty nie są zadowalające, 
przynajmniej na razie. Organizujemy 
spotkania z tymi, którzy już podjęli 

Warto być uczciwym
 Przekonał się o tym pan Kamil 
Uryga ze Strzelec Opolskich. 2 
lata temu znalazł pieniądze, które 
przyniósł do Biura Rzeczy Znale-
zionych mieszczącego się w Sta-
rostwie Powiatowym w Strzel-
cach Opolskich. Zgodnie z ustawą 
o rzeczach znalezionych, rzecz 
przyniesiona do Biura Rzeczy 
Znalezionych przez dwa lata cze-
ka na właściciela. W przypadku, 
gdy w tym terminie właściciel nie 
odbierze swojej własności, rzecz 
może zostać odebrana przez zna-
lazcę. Pan Kamil uczciwie oddał 
pieniądze do biura, a teraz, po 
upływie 2 lat, w ciągu których 
właściciel pieniędzy się nie zgłosił 

po nie, pan Kamil stał się właści-
cielem pieniędzy, które znalazł.
 Starosta Józef Swaczyna pogra-
tulował znalazcy uczciwości. 

 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
wychodzi naprzeciw kandyda-
tom na rodziny zastępcze. Już od 
marca, w każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca, w godzinach 
od 16.00. do 18.00 można będzie 
uzyskać wszelkich informacji na 
temat pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Dyżur pełnić będzie 
pracownik zespołu ds. rodzinnej 

pieczy zastępczej, który odpowie 
na wszystkie pytania.
 Uzyskać będzie można również 
informator dla kandydatów, jak 
również będzie można się umówić 
na wstępną kwalifikację kandy-
data do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej na terenie powiatu 
strzeleckiego.

Serdecznie zapraszamy.

Stwórz dom z serca 
dla dziecka

Graficzki z CKZiU zdominowały wojewódzki 
konkurs „Młode Opolskie”

Trzy uczennice z Centrum 
Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Strzelcach 
Op. zostały nagrodzone w wo-
jewódzkim konkursie na pro-
jekt graficzny logotypu „Mło-
de Opolskie” zorganizowanym 
przez Zarząd Województwa 
Opolskiego.

 Martyna Czekała zdobyła 2 miej-
sce, Oliwia Grecer 3 miejsce, a Alek-
sandra Weres wyróżnienie.
 Celem konkursu było rozwijanie 
kreatywności młodzieży, wyłonie-
nie i wytypowanie do realizacji 
najlepszego projektu graficznego, 
który będzie wykorzystany przez 
organizatora przy realizacji gadże-
tów promocyjnych.
 Do konkursu zgłoszono 72 projek-
ty uczniów ze szkół ponadpodsta-

wowych województwa opolskiego. 
W pracach należało wykorzystać 
grafikę oraz nazwę i logo „opol-
skie”. Komisja konkursowa pod-
kreśliła, że poziom rywalizacji był 
bardzo wysoki. Dwa projekty otrzy-
mały taką samą najwyższą liczbę 
punktów-40, a wśród nich projekt 
Martyny. O zwycięstwie konku-
rentki zadecydowało dodatkowe 
głosowanie komisji. Każda praca 
musiała zawierać słowo „opolskie”. 
W nagrodzonych i wyróżnionych 
projektach dominowały symbo-
le młodych: tańczące postacie, 
słuchawki, młodzieżowe fonty czy 
indywidualne interpretacje Wieży 
Piastowskiej. Nie brakowało rów-
nież abstrakcyjnych pomysłów.
 Wojewódzki konkurs „Młode 
Opolskie” był elementem obcho-
dów Europejskiego Roku Młodzieży. 

Uroczyste podsumowanie konkursu 
i wręczenie nagród z udziałem Wi-
cemarszałkini Województwa Opol-
skiego Pani Zuzanny Donath-Kasiury 
odbyło się 3 lutego br. w Sali Orła 
Białego na Ostrówku w Opolu. Re-
lację z uroczystości i nagrodzone 
prace można zobaczyć na oficjalnym 
profilu Województwa Opolskiego 
(Facebook). Nasze laureatki ode-
brały gratulacje, podziękowania 
oraz nagrody. Udzieliły wywiadów 
opolskim mediom, w których opo-
wiedziały o procesie projektowania 
logotypów. Była to świetna okazja do 
promocji szkoły, a przede wszystkim 
promocji naszych młodych graficzek. 
Martyna i Ola uczą się w czwartej 
klasie, a Oliwia w drugiej-wszystkie 
w klasie o profilu graficznym. Gra-
tulujemy sukcesu i kreatywności! 

Grzegorz Łukasik



 W ramach programu przewi-
dziano wsparcie finansowe sta-
nowiące różnicę między ceną 
mieszkania nabywanego i sprze-
dawanego lub różnicę wartości 
mieszkań zamiennych, która nie 
może przekraczać równowartości 
iloczynu 15 m2 i wartości śred-
niego wskaźnika przeliczenio-
wego kosztu odtworzenia 1 m2 

powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych, ogłaszanej przez 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go w programie „Mieszkanie na 
Start” na dany kwartał, w którym 
nabywane jest mieszkanie, obo-
wiązującej dla lokalizacji miesz-
kania nabywanego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?
 Wniosek wraz z wymaganymi 
załącznikami składasz za po-
średnictwem Systemu Obsługi 
Wsparcia pod adresem https://
sow.pfron.org.pl/ 
 Składanie wniosków odbywa 
się w formie elektronicznej, tj. bez 
wychodzenia z domu, bez kolejek 
i bez barier, co znacznie ułatwi Ci 
aplikowanie o środki. 
 W celu złożenia dokumentów 
należy posiadać PROFIL ZAUFA-
NY lub podpis elektroniczny.
 Szczegółowych informacji 
w sprawie programu udzielają 
pracownicy Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich pod nr telefonu 
(77) 461 33 81 wew. 34
 Informacje techniczne dotyczą-
ce składania wniosku w systemie 
SOW można uzyskać korzystając 
z bezpłatnej infolinii: 800 889 777 
(czynna w dni robocze, w godzi-
nach 9.00 – 17.00).
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OGłOSZENiE
Burmistrza Strzelec Opolskich o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opol-

skich informuje, iż od 1 stycz-
nia 2023 roku nastąpiła zmiana 
wniosków na dofinansowania ze 
środków PFRON, ponadto wnioski 
na wszystkie zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej można 
składać elektronicznie za pośred-
nictwem systemu SOW - platfor-
mie internetowej przygotowanej 
przez PFRON pod adresem (sow.
pfron.org.pl). Dzięki systemowi 
SOW składanie wniosków o środ-
ki PFRON możliwe jest bez wy-
chodzenia z domu, 24 godziny 
na dobę. Złożenie wniosku przez 
system SOW będzie wymagało 
posiadania profilu zaufanego. 
 W celu uzyskania szczegóło-
wych informacji zapraszamy do 
kontaktu z Infolinią SOW pod 
numerem: 800 889 777 od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
9.00-17.00 oraz korzystania z por-

talu edukacyjno-informacyjnego.
 W razie pytań prosimy o kon-
takt z Działem Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym w pokoju nu-
mer 2, w którym można starać się 
o dofinansowanie m.in. do: likwi-
dacji barier technicznych i w ko-
munikowaniu się, architektonicz-
nych, zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i sprzęt rehabilita-
cyjny, turnusy rehabilitacyjne oraz 
w ramach pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd”.

KOMUNiKAT

Informujemy, że Powiat Strze-
lecki przystąpił do realizacji 

Programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2023.

 Celem Programu jest zapewnienie 
dostępności do usług asystencji 
osobistej, tj. wsparcia w wykony-
waniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym 
osób niepełnosprawnych.
 Usługi asystencji osobistej pole-
gają w szczególności na pomocy w:
1. wykonywaniu przez uczestni-

ka czynności dnia codziennego,
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach 

z uczestnikiem w wybrane przez 
uczestnika miejsca;

3. załatwianiu przez uczestnika 
spraw urzędowych,

4. korzystaniu przez uczestnika 
z dóbr kultury (np. muzeum, te-
atr, kino, galeria sztuki, wystawa),

5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci 
z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności do placówki oświatowej.

 Usługi asystencji osobistej 
mogą świadczyć osoby, niebędą-
ce członkami rodziny uczestnika:
1. posiadające dokument potwier-

dzający uzyskanie kwalifikacji 
w następujących kierunkach: 
asystent osoby niepełnospraw-
nej, opiekun osoby starszej, opie-

Program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2023

kun medyczny, pedagog, psy-
cholog, terapeuta zajęciowy, 
pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2. posiadające co najmniej 6-mie-
sięczne, udokumentowane do-
świadczenie w udzielaniu bez-
pośredniej pomocy osobom 
niepełnosprawnym np. doświad-
czenie zawodowe, udzielanie 
wsparcia osobom niepełnospraw-
nym w formie wolontariatu; lub

3. wskazane przez uczestnika lub 
jego opiekuna prawnego, pod 
warunkiem, że osoba wskaza-
na spełnia przynajmniej jeden 
z warunków, o których mowa 
w pkt 1 lub 2.

 Pos iadanie  doświadcze-
nia, o którym mowa w pkt 2, 
może zostać udokumentowa-
ne pisemnym oświadczeniem 
podmiotu, który zlecał udzie-
lanie bezpośredniej pomocy 
osobom niepełnosprawnym.
 Adresatami/uczestnikami 
programu są następujące osoby:
1. dzieci do 16. roku życia z orzecze-

niem o niepełnosprawności łącz-
nie ze wskazaniami: konieczno-
ści stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związ-
ku ze znacznie ograniczoną moż-
liwością samodzielnej egzysten-
cji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opie-

kuna dziecka w procesie jego le-
czenia, rehabilitacji i edukacji,

2. osoby niepełnosprawne posia-
dające orzeczenie:
•	o znacznym stopniu niepełno-

sprawności albo
•	o umiarkowanym stopniu nie-

pełnosprawności albo
•	traktowane na równi z orzecze-

niami wymienionymi w lit. a i b, 
zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 Osoby zainteresowane uczest-
nictwem w Programie zapraszamy 
do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich, 
ul. Chrobrego 5, do pokoju nr 2, 
tel. 77 461 33 81.
 Program będzie realizowany 
do końca 2023 roku.

 Program resortowy Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej pn. 
„Asystent Osobisty Osoby Nie-
pełnosprawnej” – edycja 2023 
finansowany ze środków Fundu-
szu Solidarnościowego.

Ministerstwo Rodziny
i Polityki SpołecznejPowiatowe Centrum Pomo-

cy Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich informuje, że pro-
wadzony jest nabór wnio-
sków w ramach Programu 
„Samodzielność – Aktyw-
ność – Mobilność!” Dostępne 
mieszkanie

 Celem Programu „Samodziel-
ność – Aktywność – Mobilność!” 
Dostępne mieszkanie, zwanego 
dalej „Programem”, jest wzrost 
niezależności beneficjentów oraz 
ułatwienie im aktywności zawodo-
wej i społecznej poprzez zapew-
nienie mieszkania wolnego od 
barier architektonicznych, znaj-
dującego się w lokalizacji umoż-
liwiającej samodzielne opuszcze-
nie budynku, aż do poziomu zero 
przed budynkiem.
 P̀rogram skierowany jest do 
osób z niepełnosprawnością, któ-
re spełniają warunki:
1. posiadają orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, wy-
danym z powodu, dysfunkcji na-
rządu ruchu uniemożliwiającej 
poruszanie się bez użycia wóz-
ka inwalidzkiego

2. złożą oświadczenie, wraz z do-
kumentacją fotograficzną, 
o barierach architektonicznych 
w mieszkaniu i/lub w budynku, 
uniemożliwiających samodziel-
ne wyjście na zewnątrz na po-
ziom zero,

3. złożą oświadczenie o dyspono-
waniu tytułem prawnym do lo-
kalu na mocy prawa własności 
lub spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu,

4. w momencie składania wnio-
sku nie ukończyły 65 roku życia.

„Samodzielność – Aktywność 
– Mobilność!” Dostępne 

mieszkanie

 Na podstawie art. 11 pkt 1 w związ-
ku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz 
art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 
pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. 
zm.), zawiadamiam o:
1)  podjęciu przez Radę Miejską 

w Strzelcach Opolskich Uchwały 
Nr LIX/471/2022 z dnia 30 listopa-
da 2022 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Strzelce Opolskie, obej-
mującej grunty położone w ob-
rębie Szymiszów po wschodniej 
stronie składowiska odpadów, 
w granicach określonych na za-
łączniku graficznym do uchwały;

2)  podjęciu przez Radę Miejską 
w Strzelcach Opolskich Uchwa-
ły Nr LIX/472/2022 z dnia 30 
listopada 2022 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce 
Opolskie, obejmującej grunty 
położone w obrębie Szymiszów, 
tj. teren złoża „Szymiszów” i teren 
górniczy „Szymiszów I”, w grani-
cach określonych na załączniku 
graficznym do uchwały;

3)  przystąpieniu do przepro-
wa d ze n i a  s t r a t e g i c z nyc h 

ocen oddziaływania na śro-
dowisko ww. zmian Studium.

Zainteresowani mogą składać wnio-
ski dotyczące ww. zmian Studium 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 27 lutego 2023 r. Wnioski na-
leży składać do Burmistrza Strzelec 
Opolskich w następujący sposób:
•	w formie papierowej na adres 

Urzędu Miejskiego w Strzelcach 
Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47–
100 Strzelce Opolskie,
•	ustnie do protokołu w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Strzelcach 
Opolskich, w godzinach pracy 
Urzędu,
•	w formie elektronicznej, w tym 

za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym, 
opatrzone tematem: „Wniosek 
do zmiany Studium” na adres: 
e-mail: um@strzelceopolskie.pl.

 Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku, 
a także oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy. Organem właś-
ciwym do rozpatrzenia wniosków 
jest Burmistrz Strzelec Opolskich.
 Jednocześnie, stosownie do art. 
39 ust. 1, w związku z art. 30 i art. 46 
pkt 1 ustawy o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, podaję do 
publicznej wiadomości informację 
o przystąpieniu do opracowania 
projektów ww. zmian Studium wy-
magającego udziału społeczeństwa 

w procedurze oceny oddziaływania 
na środowisko. Z dostępną na da-
nym etapie dokumentacją spraw 
można zapoznać się w Urzędzie 
Miejskim w Strzelcach Opolskich, 
Plac Myśliwca 1, 47–100 Strzelce 
Opolskie, w godzinach pracy Urzę-
du. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 
3 ustawy we wskazanym terminie 
do opracowywanego dokumentu 
można składać uwagi i wnioski.
 Na podstawie art. 11a pkt 2 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym informuję, że 
w toku prowadzenia postępowań 
dotyczących sporządzania doku-
mentów planistycznych gromadzone 
są i przetwarzane dane osobowe. 
Administratorem Państwa danych 
osobowych jest Burmistrz Strzelec 
Opolskich. Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych 
osobowych w związku z prowadzoną 
procedurą sporządzania dokumen-
tów planistycznych dostępna jest na 
stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Strzelcach Opolskich www.
strzelceopolskie.pl/main/rodo.
 Na podstawie art. 8a ust. 1 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym informuję, że 
w związku z przetwarzaniem przez 
Burmistrza Strzelec Opolskich da-
nych osobowych uzyskanych w toku 
prowadzenia postępowań dotyczą-
cych sporządzania przedmiotowych 
zmian Studium, prawo dostępu do 
informacji o źródle danych osobo-
wych jest ograniczone, jeżeli wpły-
nie to na ochronę praw i wolności 
osoby, od której dane te pozyskano.

Burmistrz Strzelec Opolskich
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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 

OGłOSZENiE
Starosty Strzeleckiego o I przetargu na oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
 W dniu 10 marca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Strzele-
ckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu oddania w użytkowanie 
wieczyste, na okres 99 lat, nieruchomości Skarbu Państwa położonej 
w Kolonowskiem, niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 62 o po-
wierzchni 0,6541 ha. Nieruchomość jest wpisana w księdze wieczystej nr 
OP1S/00009527/1, bez obciążeń.
 W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona 
jest symbolami: P – tereny przemysłu, składów, baz budowlanych i rze-
miosła wytwórczego; KS – stacje paliw, bazy samochodowe; HGR – tereny 
usług handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego; ZI – tereny zieleni 
izolacyjnej oraz w małej części KDG – droga klasy głównej.
 Celem oddania w użytkowanie wieczyste będzie wykorzystanie gruntu 
pod budowę magazynu-wiaty dla przetwórstwa i składowania drewna i pa-
pieru. Termin zagospodarowania nieruchomości – w ciagu 5 lat od daty 
zawarcia umowy.
Cena wywoławcza nieruchomości – 325 000,00 zł netto
Wadium (płatne w pieniądzu) – 17 000,00 zł netto.
Minimalne postąpienie ceny – 3 250,00 zł netto
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego będą wynosić:
– pierwsza opłata – 20% ceny gruntu osiągniętej w przetargu, podlega-
jąca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT wg obowiązującej 
stawki (aktualnie 23%),
– opłaty roczne – 3% ceny gruntu osiągniętej w przetargu, podlegają-
ce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT wg obowiązującej 
stawki (aktualnie 23%), płatne przez cały okres użytkowania wieczystego, 
do dnia 31 marca za dany rok.
 Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 7 marca 
2023 r. do godziny 900 na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, rachu-
nek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, 
zalicza się na poczet pierwszej opłaty, a w przypadku odstąpienia od za-
warcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego, 
przepada. Pierwszą opłatę nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej 
na dwa dni przed zawarciem umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości. Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem umo-
wy notarialnej i wpisem do księgi wieczystej.
 Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nie-
ruchomości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
winien podczas przetargu przedstawić aktualny wypis z ewidencji dzia-
łalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę orga-
nu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości oraz stosowne 
pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
 Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozosta-
wienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się 
z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli do dnia 
7 marca 2023 roku zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią orygi-
nał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia war-
tości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa 
polskiego na poczet opłat za użytkowanie wieczyste oraz złożą pisemne 
zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy.
 Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel. nr 77 4401–740.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 1 lutego 2023 r.

iNFORMACJA
Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że podano do publicznej wia-
domości Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strze-
leckiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetar-
gowym, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz 
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich - dot. nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1152/1.

Strzelce Opolskie, dnia 09.02.2023 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 spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości 
informację, o wydaniu w dniu 09.02.2023 r. decyzji  nr 45/2023 przez Staro-
stę Strzeleckiego  na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą 
w Tarnowie przy ul. W. Bandrowskiego 16, zatwierdzającej projekt budowlany 
i udzielającej pozwolenia na budowę sieci gazowej podwyższonego średnie-
go ciśnienia DN500 STAL (gazociąg relacji Zdzieszowice Brama 2 - K.Koźle 
ul. Przyjaźni układ zasuw, odcinek punkt włączenia do gazociągu – Leśnica 
,,Piaski’’) w Leśnicy, na działkach nr 3750, 3756, 3804, 3805, 3806, 3807, 
3808, 3809, 3810, 3822, 3829, 3844, 3875/1, obręb ewid. Leśnica
 Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzy-
skać telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 09.02.2023 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, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) podaje do publicz-
nej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 09.02.2023 r. decyzji  nr 
44/2023 przez Starostę Strzeleckiego  na rzecz Polskiej Spółki Gazow-
nictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. W. Bandrowskiego 16, 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 
sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia DN500 STAL (gazociąg 
relacji Zdzieszowice Brama 2 - K.Koźle ul. Przyjaźni układ zasuw, odcinek 
Leśnica ,,Piaski’’ – Zdzieszowice Brama nr 2) w Leśnicy, na działkach nr 
3709, 3727, 3729, 3730, 3740, obręb ewid. Leśnica
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzy-
skać telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

WEZWANiE DO ODBiORU RZECZY
Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach 
znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości do-
ręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie 
osoby uprawnionej, Starosta Strzelecki wzywa wszystkie osoby uprawnione 
(właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego od-
bioru 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 10.02.2023 r.

Nr Rodzaj przedmiotu Można odebrać do:
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
169 Bransoletka koloru złotego 02.11.2024
170 Smartfon Samsung 18.01.2025
171 Pęk kluczy 24.01.2025
172 Rower 24.01.2025

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rze-
czy nie zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną staje się własnością znalazcy jeżeli 
uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, znalaz-
ca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odbierze w wyznaczonym przez Starostę terminie.
2. Warunkiem  odebrania  przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest złożenie jego szcze-
gółowego 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.



Na początku 2020 r. Powiato-
we Centrum Kultury w Strzel-

cach Opolskich zakupiło dzięki dota-
cji z Powiatu Strzeleckiego kolekcję 
historycznych kart pocztowych z koń-
ca XIX i początku XX wieku. Wprowa-
dzono ją do inwentarza zbiorów spe-
cjalnych Powiatowej Biblioteki Pub-
licznej i w kolejnych latach stała się 
kanwą wielu wydarzeń kulturalnych: 
w oryginale kilkukrotnie eksponowa-
na była w Regionalnej Izbie Tradycji, 
ukazał się cykl artykułów na łamach 
naszego dwutygodnika o historii kon-

kretnych miejsc ukazanych na pocztów-
kach, odbyło się kilka spacerów hi-
storycznych, gier terenowych. Jedną 
z pocztówek w formie muralu przenie-
siono na ściany Izby Tradycji. Ponie-
waż większość działań odbywała się 
w czasie pandemii, postanowiliśmy 
przedrukować kolekcję w znacznym 
powiększeniu, na 20 planszach PCV 
o rozmiarach 70 x 100 cm i wyekspo-
nować na zewnątrz – w otoczeniu bu-
dynku Centrum Kultury, w swobodnej 
przestrzeni pleneru.  Była także poka-
zywana podczas Powiatowego Święta 

Chleba 2022. Teraz wystawa rozpoczy-
na podróż po województwie opolskim. 
Od początku lutego do 10 marca eks-
ponowana jest w Małej Galerii i Czy-
telni Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej w Opolu, przy ulicy Piastowskiej.

Joanna Popów-Bogdoł

Powiatowe Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich już 

od pięciu miesięcy realizuje 
projekt testowania modelu 
dostępności instytucji kul-
tury dla osób ze szczególny-
mi potrzebami, pn. „Sprawni 
w kulturze - zwiększanie do-
stępu do oferty Powiatowego 
Centrum Kultury dla osób ze 
szczególnymi potrzebami”. 

Operatorem programu jest Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, a środ-
ki pochodzą z programu Kultura 
bez barier. W całym kraju przed-
sięwzięcia grantowe przybliżają-
ce instytucje kultury osobom ze 
szczególnymi potrzebami w ra-
mach tegoż programu realizują 
164 instytucje, łącznie dysponując 
kwotą 25.004.266,00 zł. Wśród 
instytucji znalazły się muzea, fil-
harmonie, teatry, ale i biblioteki 
czy Centra Kultury – jak nasze, 
z mniejszych miejscowości, lecz 
z ambitnymi pomysłami. 
 Nasz projekt uzyskał 55 na 60 
możliwych do zdobycia punktów 
i 100 proc. dofinansowania – na 
kwotę 146.646 zł. Od sierpnia ub.r. 
wdrażamy założenia modelu i za-
łożenia projektowe – pracownicy 
Powiatowego Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich mają za 
sobą kilka szkoleń – zarówno 

w siedzibie naszej instytucji, jak 
i w Warszawie – w gronie wszyst-
kich beneficjentów programu. 
Uczymy się, jak budować ofertę 
dostępną, jak projektować wyda-
rzenia, zmieniać sposób przekazu 
informacji i sposób komunikacji. 
Końcem minionego roku powsta-
łą nowa strona internetowa PCK, 
z rozbudowanymi modułami – m. 
in. newsletterem, by kontakt z na-
szymi widzami i docieranie z ofer-
tą było łatwiejsze. W projekcie 
nie chodzi bowiem tylko o osoby 
z niepełnosprawnościami, ale 
wszystkie te, które mają specjalne 
potrzeby, czy należą do grup de-
faworyzowanych, o utrudnionym 
dostępie do kultury, choćby z racji 
wieku, braku możliwości komu-
nikacji, czasowych ograniczeń 
w poruszaniu etc. Za nami kilka 
miesięcy wytężonej pracy, rozpo-
częliśmy realizację nowego cyklu 
warsztatów: sensorycznych, pla-
stycznych, animaloterapii (czylie 
terapii z udziałem zwierząt). Zre-
alizowaliśmy mikołajkowy wyjazd 
do Muzeum Polskiej Piosenki 
w Opolu. W minioną niedzielę od-
był się barwny spektakl teatralny 
pt. „Zielony Kopciuszek” – łączący 

elementy znanej baśni, z wątka-
mi ekologicznymi. Sala pękała 
w szwach, przyszły całe rodziny. 
Cieszy nas to, bowiem integracja, 
otwartość to zasadniczy cel pro-
jektu. A wiele jeszcze przed nami 
– wyjazd do Funzeum, plener ma-
larski, Festiwal Kultury Dostęp-
nej. Na ukończeniu jest już sala 
sensoryczna z wyposażeniem, 
w najbliższym czasie planujemy 
jej otwarcie, o czym na pewno 
znów napiszemy. Już teraz dzię-
kujemy wszystkim partnerskim 
instytucjom za pomoc i zaanga-
żowanie  w realizację naszego 
przedsięwzięcia. A przed nami 
jeszcze kolejnych 5 miesięcy re-
alizacji zadania. 

Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich
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Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

Ad multos annos

10 lutego wspaniały jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła Pani Ge-
nowefa Szawan, mieszkająca w Niezdrowicach. W tak wyjątkowym 
dniu Jubilatkę z najserdeczniejszymi życzeniami i urodzinowym upo-
minkiem odwiedziła Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito.

„Sprawni w kulturze” na półmetku

Wystawa „Powiat Strzelecki na pocztówkach z lat 1898-1956”

1 lutego rocznicę 90. urodzin świętowała Pani Helena Motyczyńska, 
mieszkanka Raszowej. Z tej okazji do Jubilatki z życzeniami i urodzino-
wymi prezentami pospieszyli Starosta Józef Swaczyna oraz Burmistrz 
Leśnicy Łukasz Jastrzembski.

1 lutego 90 urodziny obchodziła Pani Stefania Siudeja z Izbicka. Do-
stojną Jubilatkę z najlepszymi życzeniami i upominkami odwiedzili Sta-
rosta Józef Swaczyna oraz Sekretarz Gminy Izbicko Marzena Baksik. 

2 lutego 90 urodziny świętowała Pani Maria Golba, pochodzącą 
z Klucza. Starosta Józef Swaczyna wraz z Burmistrzem Ujazdu Hu-
bertem Ibromem złożył Jubilatce urodzinowe życzenia i przekazał 
słodki upominek.

2 lutego rocznicę 90-lecia urodzin obchodził Pan Fred Skowronek, 
mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Leśnicy. Jubilata z życzenia-
mi i upominkami odwiedzili Starosta Józef Swaczyna oraz Wicestaro-
sta Waldemar Gaida, a także Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.

Miło nam poinformować, że grono mieszkańców naszego po-
wiatu, którzy w ostatnim okresie obchodzili okrągłe uro-

dziny znów się powiększyło.

Zadanie realizowane w ramach projektu "Kultura bez Barier" Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


