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1 września – dzieci wracają do szkół

5 sierpnia
na konferencji
prasowej
Minister
Edukacji
Narodowej ogłos i ł , że 1
września
tradycyjnie rozpocznie się rok szkolny. Lekcje mają
odbywać się normalnie, w salach lekcyjnych. Gdy zagrożenie epidemiczne
wzrośnie, przewidziano także model
mieszany lub całkowicie zdalny.
- Przygotowaliśmy we współpracy
z głównym inspektorem sanitarnym
oraz z ministerstwem zdrowia wytyczne, które mówią, w jaki sposób
zorganizować pracę szkoły, placówki
oświatowej tak, aby uczniowie, nauczyciele, personel pracujący w szkole, mogli się czuć bezpiecznie - mówił
minister Dariusz Piontkowski.
Do szkoły mogą przychodzić tylko
uczniowie całkowicie zdrowi, bez
objawów infekcji dróg oddechowych.
Pod warunkiem, że nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w domu.
Ta zasada dotyczy również nauczycieli i pracowników administracji.
Dodatkowo - starsi nauczyciele mają
mieć mniej dyżurów na korytarzach.
Maseczki nie będą obowiązkowe w
klasach, ale „tam, gdzie będzie większa grupa, to powinno obowiązywać".
Czy dotyczy to przerw i konieczności
noszenia maseczek na korytarzach?
Tego się można tylko domyślać, bo
wprost nie zostało to powiedziane.
Obowiązkowe za to będzie mycie
rąk przy wejściu do szkoły, przed
posiłkami i podczas korzystania z

toalety. Pomieszczenia szkolne będą
myte i dezynfekowane, jeśli będzie
taka potrzeba – zapowiadał minister.
Minister podkreślał również rolę Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
w przygotowaniach do rozpoczęcia
roku oraz w jego trakcie – konieczna
będzie jego zgoda, podobnie jak i
organu prowadzącego, na wprowadzenie w szkołach każdego z trzech
modeli funkcjonowania, czyli nauczania stacjonarnego, hybrydowego oraz
zdalnego. Wytyczne już są, natomiast
nie ma rozporządzenia. Ma się ukazać
do 14 lipca.
Jak nasze szkoły przygotowują się
do pracy w nowym roku szkolnym?
Zapytałam o to tych, od których
wszystko – poza sytuacją epidemiologiczną – zależy.

Gdy pojawi się problem,
będziemy go wspólnie rozwiązywać
- mówi wicestarosta Waldemar
Gaida

- W szkołach ponadpodstawowych, w których kończy się proces
rekrutacyjny, a ostateczne listy przyjętych pojawią się 12 lipca, klasy mamy
liczne, około 30-osobowe. W takich
warunkach zachowanie dystansu, o
którym mówił minister Dariusz Piontkowski, łatwe nie będzie. Więcej: nie
będzie możliwe podczas zajęć. Także
zachowanie dystansu podczas przerw
na korytarzach będzie z pewnością
trudniejsze do utrzymania. W naszej
największej placówce, czyli Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, mamy ponad 1160 uczniów.
Oni wszyscy w ciągu kilku godzin będą
równocześnie przebywać w szkole!
Wszędzie mamy dozowniki z płynami

dezynfekcyjnymi, być może wspólnie podejmiemy decyzję o noszeniu
maseczek w czasie przerw. Czas epidemii stawia przed nami wszystkimi
spore wyzwania, ale MEN przerzuca
sporą część odpowiedzialności na
organy prowadzące i na dyrektorów
szkół. Zadaniem własnym szkoły jest
sprawne przeprowadzenie całego
procesu edukacyjnego, zrealizowanie
podstawy programowej, wprowadzenie nowych uczniów w społeczność i
przygotowanie młodych ludzi - prawie
już dorosłych – do samodzielności
i wyboru odpowiedniej dla siebie
ścieżki dalszego rozwoju na kolejnym
etapie edukacyjnym lub do podjęcia
pracy. Temu służą wszelkie realizowane w naszych szkołach projekty,
innowacje pedagogiczne, nauczanie
języków obcych. Wyzwań jest bardzo
dużo, a w czasach epidemii sprostanie im wydaje się trudniejsze. Gdy
pojawi się problem – będziemy go
wspólnie rozwiązywać. Jednak nasze
szkoły są dobrze przygotowane do
pracy w każdych warunkach. Także pod
względem stosowania i zachowania
ostrzejszych rygorów sanitarnych. W
dwójnasób tym wymaganiom będą
musiały podołać placówki kształcenia
specjalnego, działające w strukturach
DPS-ów. Problemów z transportem
dzieci do szkół specjalnych nie będzie.
Dotychczasowe zasady „door to door”,
z opiekunem sprawdza się doskonale.
Teraz dojedzie jeszcze dezynfekcja
rąk i być może maseczki. Uczniowie
pozostałych szkół, korzystający z
komunikacji zbiorowej w naszym
powiecie, będą musieli zaopatrzyć
się w maseczki – ten wymóg jest
obowiązujący we wszystkich środkach
transportu publicznego.
dok. na str. 4

Dodatki dla pielęgniarek w naszych DPS-ach będą!

Pielęgniarka pielęgniarce nierówna

Źródło: Kongres Kobiet

Mają takie samo wykształcenie.
Pracują z takim samym oddaniem.
Jedne zatrudnione są w placówkach
służby zdrowia, szpitalach, ośrodkach
zdrowia. Inne – w Domach Pomocy
Społecznej. Te pierwsze są młodsze:
średnia wieku to 52 lata. Te drugie
– starsze: średnia wieku to 57-58 lat.
Te pierwsze są w resorcie zdrowia.
Te drugie – nie, bo podlegają pod
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I ta podległość czyni
ogromną różnicę. Nie tylko w wieku.
Przede wszystkim - w płacach.
Te pierwsze zarabiają więcej niż te
drugie. Kiedyś było inaczej: wszystkie
dok. na str. 5

Koronawirus zmienia
nasze życie
Po serii ogromnych wzrostów zachorowań (ponad 800 dziennie) w niedzielę 9 sierpnia Ministerstwo Zdrowia
podało, że potwierdzono zakażenie
koronawirusem u kolejnych 624 osób
i śmierć u siedmiu. Spadkiem zakażeń
wcale nie jest zdziwiony wirusolog prof.
Włodzimierz Gut, który twierdzi, że najwyższą liczbę przypadków odnotowuje
się w piątki, bo to odpowiada sobocie i
niedzieli poprzedniego tygodnia. Poślizg to mniej więcej pięć dni, tyle trwa okres
wylęgania - twierdzi.
W kolejnym tygodniu będziemy mogli więc zaobserwować, czy istotnie nasze dość niefrasobliwe zachowania na ulicach, na plażach, w sklepach podczas
weekendu przyniosą wzrosty zachorowań.
W województwie opolskim od początku epidemii zachorowało 1316 osób,
58 zmarło (stan na 9 sierpnia). W powiecie strzeleckim odnotowano 134 przypadki zakażeń.
Kilka dni wcześniej, bo 3 sierpnia, Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapę
liczby wykonanych testów w poszczególnych województwach. Co jakiś czas
warto zaglądać do takich danych (co jakiś czas, czyli wtedy gdy MZ je publikuje;
poprzednie dane opublikowano 20 lipca). Województwo opolskie znów znalazło
się – czytaj: stale się znajduje – na szarym końcu. Na Opolszczyźnie wykonano
(powtórzmy: do 3 sierpnia) 18.712 testów. Drugie miejsce od końca, też tradycyjnie, zajmuje województwo lubuskie, z liczbą 26.590 testów.
Usiłowałam dowiedzieć się, ile testów zostało przeprowadzonych w naszym
powiecie. Takich danych nie ma nikt. Ani sanepid strzelecki, ani wojewódzki, ani
służby wojewody. To nie jest do policzenia, podobno, bo z 11 punktów pobrań
(zgodnie z aktualną listą laboratoriów, którą można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia), które funkcjonują w naszym województwie, spływają dane ogólne.
Jak wynika z różnych publikacji, liczba przebadanych próbek w danym województwie zależy w dużej mierze od przepustowości laboratoriów przygotowanych do ich badania. Z drugiej jednak strony testowanie uznaje się za jeden z
najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii
COVID-19. Tymczasem Polska znajduje się daleko w tyle jeśli chodzi o liczbę
testów na COVID-19 na milion mieszkańców, zarówno w świecie, jak i w Europie
(według serwisu worldometers.info).
Na szczęście w naszym województwie ani jeden powiat nie ma statusu
„czerwonego” ani „żółtego”, w których obowiązują zaostrzone rygory sanitarne.
Mimo to pamiętajmy, że noszenie maseczek, częste mycie rąk, unikanie dużych
skupisk ludzi i zachowanie odpowiedniego dystansu od innych to nie są czynności
wymagające od nas jakichś szczególnych poświęceń. Warto je stosować. Tym
bardziej, że kolejne uderzenie koronawirusa może nadejść już niedługo.

Jak pracuje Szpital
Powiatowy im. Prałata
J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich?

W terminie od 10 sierpnia do 14 sierpnia br.:
- WSZYSTKIE PORADNIE SPECJALISTYCZNE NIECZYNNE!
- ODDZIAŁY SZPITALNE - pracują normalnie, nadal wstrzymane są odwiedziny i porody rodzinne.
W sprawie planowych zabiegów prosimy kontaktować się
telefonicznie z sekretariatami oddziałów.
Uwaga - wyjątkowo w miesiącu sierpniu rejestracja
pracuje w godzinach od 7.30 o 16.35
Informacje o pracy naszego Szpitala Powiatowego aktualizowane są
na bieżąco na stronie
https://www.facebook.com/szpitalpowiatowystrzelceopolskie
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Sesja Rady Powiatu
To była już 21 sesja w tej kadencji
rady Powiatu, a odbyła się 29 lipca br.,
przed wakacyjną przerwą w obradach
(tradycyjnie przypadającą na sierpień).
Uczestniczyło w niej 17 radnych.
Zaproponowany wcześniej porządek obrad, na wniosek starosty
Józefa Swaczyny został poszerzony
o wprowadzenie dwóch projektów
uchwał w sprawach: wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego
oraz nowelizacji uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Strzelecki,
udostępnianych dla operatorów i
przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków. Starosta wnioskował także o wprowadzenie
autopoprawek do uchwał w sprawach: zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Strzeleckiego na
lata 2020-2024 oraz zmiany budżetu
i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020. Radni zaaprobowali w głosowaniu te propozycje
jednogłośnie.
Następnie starosta J. Swaczyna
przedstawił radnym Informację o
pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
W odniesieniu do niej radny Joachim Szostok zadał dwa pytania:
- Czego dotyczyło spotkanie członka Zarządu Janusza Żyłki z Burmistrzem
Zawadzkiego w dniu 21 lipca br.?
- Co było tematem obrad Zespołu
ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w
Warszawie, w których uczestniczył
Pan Starosta?
Odpowiedzi udzieli starosta J.
Swaczyna: - Spotkanie J. Żyłki z burmistrzem Zawadzkiego dotyczyło sprawy
Kanału Hutniczego w Zawadzkiem
i Żędowicach. Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał
orzeczenie z którego wynika, że wody
w Kanale Hutniczym stanowią śródlądowe wody płynące, prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód
płynących Skarbu Państwa wykonują
Wody Polskie. Sprawa Kanału ciągnęła
się ok. 10 lat, a na wydanie decyzji
przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej czekaliśmy
ok. 6 miesięcy.
Spotkania Zespołu ds. Zdrowia i
Polityki Społecznej , w okresie pandemii odbywają się online. W dniu 14
lipca uczestniczyłem w telekonferencji
, której przedmiotem były dwa wiodące tematy. Pierwszy związany z opieką
społeczną - dotyczył Rodzinnych Domów Dziecka. W związku z pandemią
od dnia 1 lipca br. obowiązują nowe
przepisy dotyczące liczby wychowanków , w placówce może przebywać
czternaścioro dzieci, obowiązują
również nowe zasady sanitarne. Jest
to bardzo trudny temat dla samorządowców , wiele tego typu placówek
prowadzonych jest w obiektach zabytkowych typu zameczki, pałace,
wydzielenie osobnych wejść jest w
tego typu obiektach bardzo trudne.
Drugim poruszanym tematem była
sytuacja szpitali powiatowych. Jako
Związek Powiatów Polskich zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia i
NFZ z prośbą o zwolnienia szpitali z
płacenia składek ZUS w miesiącach
marzec, kwiecień, maj. Niestety, ministerstwo nie wyraziło na to zgody,

argumentując tym, iż ryczałty zostały
utrzymane na dotychczasowym poziomie, a w okresie pandemii usługi nie
były w pełni wykonywane.
Następny punktem obrad to
Zapoznanie się ze stanem bieżącym
w związku z realizacją zakupów
aparatury i sprzętu oraz zadań inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym.
Przewodniczący Rady Stefan
Szłapa przypomniał, że materiał szeroko omawiany był na posiedzeniach
komisji problemowych Rady, w których uczestniczyła dyrektor Szpitala
Powiatowego w Strzelcach opolskich
Beata Czempiel, toteż poprosił o
przedstawienie opinii przewodniczących komisji na temat tej informacji. Wszystkie komisje zaopiniowały
materiał jednogłośnie pozytywnie.
Natomiast już podczas sesji radny Kazimierz Kubal (przewodniczący Komisji
Gospodarczej) zapytał dyrektor szpitala B. Czempiel, czy w okresie pandemii
pracownie tomografii komputerowej
są wykorzystywane, ilu pacjentów skorzystało w tym roku z tego badania?
Dyrektor Beata Czempiel: - Pracownia tomografii komputerowej
działa cały czas, w okresie od marca
wykonano mniej badań w porównaniu
z rokiem ubiegłym. Liczba wykonanych
badań to około 250-300, spowodowane jest to mniejszą liczbą pacjentów na
oddziale ratunkowym oraz wewnętrznym w związku z ograniczeniami
epidemicznymi.
Po tym wyjaśnieniu radni przystąpili do głosowania: Informacja została
przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym
się.
Kolejny punkt obrad to Informacja Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dotycząca
stanu sanitarnego powiatu w roku
2019.
Dziś, gdy mamy epidemię COVID-19, można by uznać ten materiał
za historyczny, gdyby nie kilka danych,
na które warto zwrócić uwagę, bo
przecież inne choroby zakaźne nadal
występują, niezależnie od koronawirusa.
W powiecie strzeleckim w roku
2019 odnotowano 298 przypadków
ospy wietrznej (rok wcześniej 237),
ale, jak podkreślono w przedstawionym materiale, to wahania okresowe
– i z nimi trzeba się liczyć. Niemniej,
wskaźnik zachorowalności na ospę
jest u nas niższy niż w województwie
opolskim i w kraju. W ubiegłym roku
zanotowano u nas 2 przypadki odry,
ani jednego – różyczki. Problemem
za to są – i to w skali całego kraju –
zachorowania na wirusowe zapalenia
wątroby. W powiecie strzeleckim w
roku 2019 stwierdzono 21 przypadków WZW, w tym: 15 zachorowań na
WZW typu C i 6 – na WZW typu B.
Zanotowano również 61 przypadków
boreliozy, co oznacza niewielki wzrost
w stosunku do roku 2018; większość
zachorowań dotyczyła mieszkańców
wsi. Zmniejszyła się za to liczba zachorowań wywołanych salmonellą –
stwierdzono ich 20, podczas gdy rok
wcześniej 35. Mniej było także chorych
na grypę i choroby grypopodobne, a
szczyt zachorowań odnotowano w
styczniu – 2794. I na koniec jeszcze
jedna choroba zakaźna, o której niestety, coraz częściej słychać w kraju.
Nie inaczej jest u nas: w powiecie odnotowano 3 przypadki zachorowania
na kiłę, wszystkie u młodych mężczyzn.

Materiał strzeleckiego Sanepidu
omawiany był podczas posiedzeń
komisji problemowych Rady. Na sesji
ich przewodniczący poinformowali,
że wszystkie komisje jednogłośnie go
zaakceptowały, ale na sesji przyjęto go
przy jednym głosie wstrzymującym się.
Następne punkty obrad to: Informacja po analizie oświadczeń
majątkowych radnych i kierowników
jednostek organizacyjnych Powiatu
Strzeleckiego, którą przedstawiła
radnym Sekretarz Powiatu Ewelina
Jelito oraz Sprawozdanie za rok 2019
z działań podejmowanych na terenie
Nadzoru Wodnego Gliwice, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Tarnowskie
Góry, Strzelce Opolskie.
Przewodniczący Rady S. Szłapa
poinformował, że zgodnie z zapisami
ustawy Prawo kierownik nadzoru
przedstawia właściwiej Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z podejmowanych działań na terenie powiatu. Radni
otrzymali sprawozdania przesłane
przez kierowników nadzorów, niestety
pomimo wysłanego zaproszenia nikt z
przedstawicieli Wód Polskich nie pojawił się na sesji. Jeżeli maja Państwo
jakieś pytania , wnioski do przesłanego materiału zbierzemy je w jeden
dokument i wyślemy z wnioskiem o
odpowiedź do Zarządu Wód Polskich
w Gliwicach.
Radny J. Szostok: - Od dwóch
kadencji borykam się ze współpracą
z Wodami Wodami Polskimi, w 2017
roku złożyłem wniosek dotyczący
poprawy bezpieczeństwa kajakarzy
na rzece Mała Panew, problem tak
naprawdę nie został rozwiązany do
dzisiaj. Wyrażam swoje głębokie
niezadowolenie ze współpracy z tą
instytucją.
Radny Jan Zubek: - Chciałbym
zwrócić uwagę jak decyzje podejmowane przez Wody Polskie mają wpływ
na środowisko i ludzi. Problem dotyczy
sołectwa Sucha, poziomu rzeki Sucha.
W miejscowości Szymiszów powstała
nowa kopalnia kamienia wapiennego. Wody Polskie wydały decyzję
właścicielowi kopalni na poprowadzenie rurociągu odprowadzającego
wodę do rzeki Mała Panew omijając
miejscowość Sucha - od lat czterech
lat wody nie ma. Samorząd wiejski
podjął inicjatywę „odzyskania wody”,
niestety bez powodzenia. Wypompowywanie wody z wyrobiska powoduje
powstanie nowego leja i ma to bardzo
niekorzystny wpływ na środowisko. Pisane petycje dotyczące zmiany decyzji
wydanej przez Wody Polskie pozostają
bez odpowiedzi.
Starosta J.Swaczyna: - Problem
z Wodami Polskimi nie dotyczy tylko

naszego powiatu. Pozwolenia wodno-prawne wydawane są z bardzo dużym
opóźnieniem, powoduje to opóźnienia w realizacjach terminowych inwestycji. Zwrócimy się do gmin z terenu
naszego powiatu o wspólne działanie
w celu usprawnienia wydawania pozwoleń wodno-prawnych. Powinniśmy
wystosować wspólne pismo do Zarządu Wód Polskich w Gliwicach.
W następnej kolejności radni przystąpili do głosowania na projektami
uchwał w sprawach:
- nowelizacji uchwały z dnia 29
stycznia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez
Powiat Strzelecki, na które przeznacza
się w 2020 roku środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich
finansowanie;
- zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Strzeleckiego
na lata 2020-2024;
- zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok
2020
- dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem
jest Powiat Strzelecki- Szpitala
Powiatowego im. J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. A ta,
podobnie jak wszystkich szpitali
powiatowych w Polsce pogarsza
się z roku na rok. W tym miejscu
radny Sławomir Tubek zwrócił
uwagą na fakt, że obecna sytuacja
ekonomiczna szpitala jest uzależniona od czynników zewnętrznych,
jeżeli nie doszłoby zrównoważenia
kosztów i dochodów szpitala nie
będzie to wina dyrekcji;
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego;
- nowelizacji uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Powiat
Strzelecki, udostępnianych dla
operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z
tych przystanków.
Wszystkie te projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.
Oprac. M. Górka

Pani Dyrektor ZSS przy DPS
w Zawadzkiem

Annie Bujmile
składamy
szczere i głębokie wyrazy współczucia
po śmierci

Matki
Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
Głębokie wyrazy współczucia i żalu
po śmierci
śp. Józefa Mirowskiego
byłego naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
przekazujemy

Rodzinie i Bliskim

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa
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Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich realizuje instrumenty
wsparcia oferowane pracodawcom i przedsiębiorstwom w ramach Tarczy
Antykryzysowej COVID-19:
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających pracowników
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji
pozarządowych
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek
na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
Z uwagi na kilkukrotną zmianę przez MRPiPS wzoru formularzy wniosków
/umów prosimy korzystać z aktualnych wzorów zamieszczonych na stronie
powiatowego urzędu pracy.
Prosimy PRZEDSIĘBIORCÓW o rzetelne wypełnianie wszystkich rubryk w
składanych wnioskach.
DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY w polu „Nazwa” muszą być zgodne
z wpisem do CEIDG/KRS.
Jeżeli wnioski są wysyłane pocztą lub składane osobiście (wrzucane do urny
przed urzędem) to dołączamy do wniosku 2 (dwa) egzemplarze podpisanej
umowy.

Szczegółowe informacje na stronie www.strzelceopolskie.praca.gov.
pl oraz pod numerem tel.77 462 18 00
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY !

Przypominamy, że rekrutacja
do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
w CKZiU w Strzelcach Opolskich
trwa do 20 sierpnia 2020 r.

•
•
•
•

Wnioski o przyjęcie można pobrać
na stronie szkoły ckziu-strzelce.pl
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, średnio co dwa
tygodnie
Od roku szkolnego 2020/2021 nauka będzie trwała 4 lata
Dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej
Szkoły I Stopnia będzie trwała 2 lata (OSTATNI RAZ JEST TAKA
MOŻLIWOŚĆ!)
Po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu
maturalnego
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
informuje, iż laboratorium jest czynne w dni robocze
od 8:00 do 11:00.
Obowiązuje rejestracja, w tym na badania prywatne:
- w dni robocze w godzinach: 7:30-19:00,
- telefonicznie pod nr tel.: 77 40 70 101,
- osobiście w Rejestracji w holu szpitala.
Strzelce Opolskie, dnia 07.08.2020 r.

STAROSTA STRZELECKI
na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020
r. na wniosek spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej
7, wszczęto postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej
telefonii komórkowej Play o numerze STR7005G wraz z kablową linią zasilającą w Staniszczach Wielkich na działkach ewid. nr: 137, 175, 150, 149
obręb ewid. Staniszcze Wielkie, jednostka ewid. Kolonowskie - obszar wiejski.
z up. Starosty
			
Diana Mańka
Zastępca Naczelnik Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego

Zachęcamy mikroprzedsiębiorców
oraz organizacje pozarządowe

(stowarzyszenia wpisane do KRS, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, ochotnicze straże sportowe, parafie,
spółki wodne, koła łowieckie, koła gospodyń wiejskich) do składania wniosków o udzielenie jednorazowej
pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej /statutowej.
Maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 10 procent przychodów organizacji w poprzednim
roku bilansowym (nie dotyczy przedsiębiorców).
Pożyczka ulega umorzeniu pod warunkiem, że przedmiot będzie prowadził działalność
przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, szczegóły 77 462 18 11 lub 77 462 18 62

OFERTY PRACY
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/

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

OGRODNIK/ OGRODNICZKA
WG ZLECEŃ
ZAOPATRZENIOWIEC
ZAWADZKIE
- min. średnie
MONTER MEBLI / KIEROWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK WARSZTATOWY
SZYMISZÓW
- wymagana umiejętność demontażu pojazdów
OPERATOR MASZYNY PRODUKCYJNEJ
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
STYLISTKA PAZNOKCI
SUCHODANIEC		 (praca w niepełnym wymiarze godzin)
		
- wykształcenie średnie ogólnokształcące,
		
- umiejętność stylizacji paznokci
POMOCNIK LAKIERNIKA
NOGOWCZYCE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK MAGAZYNOWY
OLSZOWA
ŚLUSARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe branżowe,
		
- doświadczenie zawodowe
MAGAZYNIER LOGISTYK
OLSZOWA
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
PRACOWNIK FIZYCZNY
JEMIELNICA
WOŹNY
STRZELCE OPOLSKIE
- praca w niepełnym wymiarze godzin
TOKARZ
ZAWADZKIE
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
		
- przygotowanie pedagogiczne
INSTRUKTOR WARSZTATU
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie kierunkowe stolarz
PRACY W DREWNIE		
- 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie stolarz,
		
- kurs Instruktora praktycznej nauki zawodu,
		
- prawo jazdy kat B
PRACOWNIK
GRODZISKO
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH		
- znajomość ogólnych zasad księgowości i fakturowania
SPECJALISTA DS. MARKETINGU
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe
		
- 2 lata doświadczenia zaw. na podobnym stanowisku,
		
- bardzo dobra znajomość j. niemieckiego
SPECJALISTA DS. EKSPORTU
GRODZISKO
- wykształcenie wyższe techniczne
NA RYNEK NIEMIECKI		
- znajomość rysunku technicznego,
		
- biegła znajomość j. niemieckiego
SPRZEDAWCA – DZIAŁ BUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
		
- umiejętność obsługi komputera
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCYJNY
OLSZOWA
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MECHANIK/ LAKIERNIK/
KADŁUBIEC
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
WULKANIZATOR
MURARZ
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY
WOJ. OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. B,
OPERATOR MASZYN CNC
KOLONOWSKIE
- wykształcenie średnie techniczne,
		
- doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPERATOR OBRABIAREK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie branżowe,
STEROWANYCH NUMERYCZNIE		
- doświadczenie zawodowe
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO
OLSZOWA
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia do obsługi suwnic SI lub S II
LAKIERNIK SAMOCHODOWY/
BORYCZ
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC LAKIERNIKA
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- 2 lata doświadczenia zawodowego
AUTOMATYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczne,
OPERATOR MASZYN
STRZELCE OPOLSKIE
TOKARZ - ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU
ZĘDOWICE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SZKLARSKIEGO		
- umiejętność obsługi komputera
MALARZ/ OCIEPLENIOWIEC
WEDŁUG ZLECEŃ
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- praca na wysokości powyżej 3 m – 2 lata
			 doświadczenia zawodowego
ELEKTRYK/ POMOCNIK ELEKTRYKA
WEDŁUG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. B
OPERATOR WALCA
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia kierunkowe
PRACOWNIK WYSYPISKA
SZYMISZÓW
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK RĘCZNEGO
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
OCZYSZCZANIA ULIC
OPERATOR KOPARKI
WG ZLECEŃ
- uprawnienia do obsługi koparki

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Szkoły powinny posiadać
procedury
- mówi Katarzyna Kanoza dyrektor PSSE w Strzelcach Opolskich

- W tej chwili mamy 8 stron
wytycznych MEN i GIS. Wynika z
nich, że sprawdzać będziemy, czy
placówki szkolne mają opracowane procedury postępowania
w czasie epidemii. Obowiązkowe
są wszędzie środki dezynfekcyjne,
monitorowanie codziennych prac
porządkowych, ze ścisłym określeniem kto, co i o której godzinie
sprząta, jakie powierzchnie są dezynfekowane, jak i kiedy wietrzone
są pomieszczenia. Konieczne jest
też wydzielenie specjalnego pomieszczenia lub wyznaczenia miejsca dla uczniów, u których mogą
wystąpić objawy infekcji górnych
dróg oddechowych, przy zapewnieniu min. 2 m odległości od innych
osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Na
razie wszyscy pracujemy w oparciu
o wytyczne, rozporządzeń jeszcze
nie ma, a wytyczne to nie wymogi.
W połowie sierpnia, gdy ukażą
się przepisy, może trzeba będzie
w przygotowaniach wprowadzić
jakieś korekty. Szkoły powinny mieć
również przygotowane regulaminy
zawierające nie tylko organizację
i pracę podczas zajęć lekcyjnych,
ale i pozalekcyjnych, korzystanie
z bibliotek, świetlic itp., a także
zasady ograniczające kontakt,
zwłaszcza w młodszych klasach i
podczas przerw. Także ewentualne
noszenie maseczek.

Jeśli my nie przyniesiemy
wirusa, nikt go nie przyniesie
- mówi Ryszard Baszuk, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Leśnicy

- Byliśmy jedyną placówką,
która ani na moment nie przerwała
swojej pracy w czasie epidemii.
Epidemia nadal trwa, a my jesteśmy do niej przygotowani. Nowe
dziewczyny, które przywożono do
MOW, co drugi dzień miały mierzoną temperaturę, po tygodniu
kwarantanny trafiały do klas. Pod
koniec czerwca udało się dla na-

Czterech kolarzy i 2 osoby z zabezpieczenia technicznego wyruszyły 26
lipca br. spod Zakładu Karnego nr 2
w Strzelcach Opolskich, jak tylko rozpoczęła się doba. Ale zanim wyprawa
doszła do skutku, ekipa otrzymała wiele
wsparcia, zarówno od samych beneficjentów akcji, znanych sportowców,
jak i ludzi, którzy po prostu postanowili
pomóc przy tym projekcie.
W celu zbierania środków na leczenie Mai Dąbrowskiej, która choruje na
nowotwór, mjr Jarosław Timoszuk na
portalu siepomaga.pl, ponad tydzień
temu założył skarbonkę pod nazwą
"Rowerem dla Mai", gdzie opisał, co

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

1 września – dzieci wracają do szkół
szych wychowanek – tym, które
do nas trafiały – zdobyć darmowe
testy na koronawirusa. Należały się
nam. W całym Zespole mamy małe
klasy, nie ma obaw co do nieprzestrzegania wymaganego dystansu. Nauczyliśmy się przestrzegać
ostrzejszych rygorów sanitarnych i
teraz nie będzie z tym problemów.
Jeśli nikt z nas, nauczycieli, opiekunów i pracowników, nie przyniesie
wirusa – nie będzie go u nas.
Przygotowujemy się pełną
parą
- mówi Zdzisław Żuchowski
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
- Na razie nie ma rozporządzenia, są tylko wytyczne MEN i GIS.
To na razie jest dla nas podstawą
wszystkich przygotowań. Robimy
przegląd wszystkich pomieszczeń:
trzeba znaleźć miejsce na izolatorium, na wszelki wypadek. Musimy
też co nieco pozmieniać w szatni.
Wyrzucamy kącik kawowy, fotele,
krzesła tapicerowane. Przegrody z
pleksi trzeba będzie zamontować
w sekretariacie i bibliotece. Regulamin szkoły będzie musiał zostać
zmodyfikowany. Przygotowujemy
też nowe regulaminy korzystania z
pracowni. Przy koniecznej dezynfekcji pomieszczeń, płaszczyzn, niektórych elementów wyposażenia,
największy problem będzie w pracowniach komputerowych – tego
sprzętu nie da zdezynfekować. Trzeba też pomyśleć na takim planem
lekcji, by rotacja w pracowniach
była jak najmniejsza. Inaczej będą
też wyglądały zajęcia na lekcjach
wf. Jak najwięcej zajęć przewidujemy na Orliku, jak najmniej – zajęć
kontaktowych. Trzeba na nowo
przemyśleć formułę warsztatów i
pracy w grupach. Trzeba zmienić
metodologię pracy: na języku
polskim pracowaliśmy w grupach
2-osobowych, na innych przedmiotach – w 4-osobowych. Inaczej w
tym roku będzie wyglądała impreza
integracyjna klas pierwszych. Na
początku września we wszystkich
klasach zostaną przeprowadzone
spotkania na temat obowiązujących zasad w czasie epidemii. Nasza
szkoła jest mała, trudno będzie
o zachowanie dystansu w czasie
przerw – to przecież jest młodzież!

Idealnej
recepty nie
ma

dzielone zostałyby na dwie grupy.
Podczas gdy jedna uczyłaby się w
szkole, w tradycyjny sposób, druga
– w domu korzystałaby z platformy
edukacyjnej. W kolejnym tygodniu
nastąpiłaby zmiana. W ten sposób
można byłoby ograniczyć kontakty
uczniów, a liczba przebywających
w szkole równocześnie zmalałaby
o połowę. Trzeci wariant to oczywiście procedury całkowicie zdalnego
nauczania, przy zwiększonej ilości
zachorowań w naszym powiecie,
co ujęte jest w wytycznych MEN.
Tyle tylko, że w czasie przerwy od
marca, nic się nie działo w kwestii
poszerzenia dostępu do szybkiego
Internetu ani dużych zakupów
sprzętowych. Wszyscy chcieliby
doskonałego funkcjonowania zdalnego nauczania, ale tego nie da się
zrobić bez zapewnienia odpowiedniego sprzętu i przede wszystkim
– Internetu właśnie. Ze sprzętem
jakoś sobie poradzimy, z naciskiem
na „jakoś”, bo choć dostaliśmy pomoc od Powiatu Strzeleckiego, to
25 komputerów na 1110 uczniów
i 100 nauczycieli – to trochę mało.
Uczestniczymy w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla
rynku pracy”, realizowanym przez
Urząd Marszałkowski, a koordynowanym przez Regionalny Zespół
Placówek Wsparcia Edukacji. Do
projektu dodano wyposażenie
nauczycieli szkół zawodowych biorących udział w projekcie w sprzęt
do nauki zdalnej. No i oczywiście
czekamy już nie na wytyczne, a
na rozporządzenie MEN, które
stanowić dla nas będzie podstawę
przygotowania do nowego roku
szkolnego.

- mówi
Jan Wróblewski, dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Strzelcach
Opolskich

- Na razie
czekamy na
rozporządzenie MEN, ale
W maseczkach zakończenie roku szkolnego w CKZiU
czy ono przyniesie idealną
ani wszyscy nauczyciele. Jak widać,
receptę na pracę szkoły w czasie
idealnej recepty nie ma, jest wiele
epidemii? Wątpię. Każda szkoła ma
znaków zapytania.
swoją specyfikę i to, co przyniosą
przepisy, trzeba będzie indywidualnie dostosować do konkretnych
Przygotowujemy rozwiąwarunków. Jak co roku podczas
zania
alternatywne
wakacji szkoła przeszła generalne
- mówi Halina Kajstura, dyrekporządki, mamy dozowniki z płytor Centrum kształcenia Zawodonem dezynfekcyjnym, mamy zapasy
wego i Ustawicznego w Strzelcach
płynu. Mam nadzieję, że nie dojdzie
Opolskich
już do przypadku, kiedy, jak na początku epidemii, trzeba było profe- Przygotowujemy szkołę do
sjonalnym sprzętem dezynfekować
pracy w rygorze sanitarnym – to z
całą szkołę. Kosztowało nas to 16
jednej strony. Z drugiej, znacznie
tysięcy i musieliśmy o te pieniądze
ważniejsze jest to, jak w najwiękwystąpić do organu prowadzącego.
szej szkole w powiecie strzeleckim
Większym jednak problemem jest
zorganizować zajęcia lekcyjne w
to, że MEN chce wrócić do nornowym roku szkolnym. Opracowumalnego nauczania, ale dopuszcza
jemy zatem alternatywne rozwiązateż możliwość nauczania zdalnego.
nie do „normalnego” toku zajęć, do
Gdyby zaszła taka konieczność
jakiego przywykliśmy dotychczas.
– dzięki współpracy z Powiatem
Myślę tu o wprowadzeniu procedur
Strzeleckim, czyli naszym organem
nauczania hybrydowego. Klasy poprowadzącym, będziemy mieli
możliwość wypożyczenia uczniom
kilkunastu laptopów. Uczestniczymy też w projekcie organizowanym
przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, a skierowanym wyłącznie do szkół licealnych,
dzięki któremu dotrą do naszej
szkoły laptopy (dla nauczycieli) i
kilka wizualizatorów. Ilość sprzętu
w tym projekcie ściśle powiązana
jest z wielkością szkoły i liczbą uczniów. Jednak sprzęt komputerowy
to nie wszystko – przecież do zdalnego nauczania potrzebny jest też
szybki Internet. Nie mają dostępu
do niego ani wszyscy uczniowie,
Egzamin w rygorze sanitarnym

Rowerem dla Mai

jest celem przedsięwzięcia i kto weźmie w nim udział. Środki wpłacane
do skarbonki trafiają bezpośrednio na
konto zbiórki dziewczynki. Dzięki akcji
udało się poprzez skarbonkę przekazać
już ponad 4 tys. zł. Natomiast na koncie
głównym zbiórki Mai jest już ponad
870 tys. zł.
Pomysł wsparli też polscy sportowcy, którzy na aukcję przygotowywaną
dla Pawła, funkcjonariusza Zakładu
Karnego w Sztumie, przekazali podpisane przez siebie gadżety. Ekipie udało
się zebrać m.in. piłki od Kuby Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka, piłki z
podpisami kadry męskiej reprezentacji

Polski w siatkówce oraz koszulkę Bartosza Kurka z podpisami kadry. Mistrz
świata w siatkówce, Kuba Kochanowski,
w imieniu reprezentacji, na potrzeby
aukcji prowadzonej dla Mai, osobiście
przekazał piłkę, którą siatkarze podpisali 22 lipca br. na zgrupowaniu w Zielonej
Górze. Jeszcze można ją zdobyć, bo aukcja, z której środki trafią bezpośrednio
na kontro zbiórki dziewczynki, kończy
się 28 lipca br. o godz. 20:00.
Realizacja każdego dużego przedsięwzięcia nie jest możliwa bez wsparcia osób, które zechcą pomóc. Tak też
się dzieje i w tym przypadku. Koszulki
okolicznościowe ekipie dostarczyła

firma Rakon z Raciborza i Gmina
Strzelce Opolskie. Odżywki i wodę
zasponsorowały PPO Strzelce Opolskie
i Zarząd Okręgowy NSZZFiPW Opole.
Samochód i benzynę do zabezpieczenia
technicznego na trasie to zasługa firmy
Bossmann z Tarnowa Opolskiego. Natomiast nocleg po przyjeździe na metę
umożliwił Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej w Gdańsku. Sponsorzy zadeklarowali też wpłaty na cel zbiórki,
niezależnie od powodzenia akcji.
Zmierzenie się z tak daleką trasą
w założonym czasie wymagało od zespołu wielkiego samozaparcia i dobrej
kondycji, zarówno fizycznej, jak i psy-

chicznej. Musieli zmierzyć się również
z pogodą, która nie zawsze sprzyjała.
Jadąc wybierali mniej uczęszczane
drogi, choć nie udało się uniknąć kilku
odcinków dróg krajowych, gdzie ruch
był bardziej wzmożony. Jak przyznali,
czasem było bardzo ciężko, zwłaszcza
przed samym końcem trasy, kiedy
coraz bardziej odczuwali zmęczenie
i liczbę przejechanych kilometrów.
Bardzo dużym wsparciem stały się dla
nich słowa otuchy, które przed startem
otrzymali od Mai i jej mamy oraz od
Pawła Kubackiego.

dok. na str. 5
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Kapliczki i krzyże w Strzelcach Opolskich
Miasto będące siedzibą powiatu
do dużych nie należy i mieszkańcom
wydaje się, że znają jego tajemnice
dość dobrze. Jednak wielu z nich nie
jest w stanie wskazać, gdzie znajdują się
obiekty architektury sakralnej. Powody
są dwa – niektórych to nie interesuje i
nigdy się nad tym nie zastanawiali, a
drugi powód – jest ich tyle, że wielu się
nie spodziewa takiej liczby. Na terenie
Strzelec znajduje się około 30 krzyży i
kapliczek. Dlaczego około? Okazuje się,
że kapliczki i krzyże, które znajdują się
tuż za granicą miasta znajduje się już na
terenie do Strzelec nie należącym. Tak
jest np. w przypadku krzyża znajdującego się przy ulicy Dolińskiej. Tuż za granicami miasta, jednak administracyjnie
już w Rożniątowie. Z kolei kapliczka i
krzyż znajdujące się na Podborzanach
(ul. Jemielnicka) choć umieszczono przy
nich tabliczki z „herbem” Rozmierki to
wg informacji znajdujących się w serwisie geoportal znajdują się w Strzelcach.
Tak samo błędnie zaliczyłem krzyż
znajdujący się obok Barki do Strzelec,

gdy w rzeczywistości administracyjnie
podlega pod Warmątowice.
Wiele osób zna największe kapliczki – przy ulicy Ujazdowskiej, Nowowiejskiej i Kościuszki, jak również krzyż na
skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich
z 1-go Maja. Historia tego krzyża jest
nierozerwalnie związana z historią
kościoła pw. św. Wawrzyńca. Jednak
pozostałe obiekty są już mniej znane.
Niewiele osób poza mieszkańcami
zna imponujących rozmiarów krzyż na
skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i Polnej, z napisem „W KRZYŻU CIERPIENIE
W KRZYŻU ZBAWIENIE”. Odbywały się
przy nim nabożeństwa majowe.
Po drugiej stronie miasta oprócz
wspomnianej wcześniej kapliczki
można spotkać jeszcze dwa krzyże i następną kapliczkę – wszystkie przy ulicy
Ujazdowskiej. Pierwszy krzyż znajduje
się zaraz za sklepem Lidl – niestety nie
znam jego historii, drugi – pochodzący
z 1913 roku na skrzyżowaniu z ulicą
Brzezińską a dalej po lewej stronie,
można znaleźć kapliczkę z figurką Chry-

Kapliczka przy ulicy Ujazdowskiej

stusa. Przy tej ulicy znajduje się jeszcze
jeden krzyż, ale administracyjnie to już
Brzezina.
Przy ulicy Osieckiej znajduje się
najwięcej obiektów w całym mieście.
Rozpoczynając od zbiegu ulic Osieckiej,
Habryki i Leśnej gdzie znajduje się
drewniany krzyż z 1991 roku. Kolejny
znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą
Zakładową. Ten jest wykonany z marmuru – pochodzi z roku 1993. Jadąc
dalej w kierunku Farskiej Kolonii po
lewej stronie mijamy kapliczkę słupkową z umieszczonym w niej obrazkiem.
Obrazek - z tego co zauważyłem - jest
dość regularnie wymieniany, można
spotkać obrazek z Matką Boską, jak
również z wizerunkiem Jana Pawła II.
Przy ulicy można znaleźć jeszcze dwa

krzyże – metalowy przed Farską Kolonią
i drewniany przed Podborzanami.
Osiedle Piastów Śląskich również
ma kilka krzyży – dokładnie trzy. Jeden
znajduje się przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego – ustawiono go, aby upamiętnić rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Kolejny krzyż znajduje
się przy ulicy Bursztynowej – niestety
informacje o nim są niepełne. Ostatni
krzyż poświęcono 16 października 2016
roku. Upamiętnia wiele rocznic: od
1050-lecia Chrztu Polski po 15 rocznicę
konsekracji Kościoła pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego. Sama data poświęcenia związana jest ponownie z wyborem
papieża. Krzyż znajduje się przy ulicy
Kazimierza Wielkiego.
Przyglądając się mapie Strzelec z

naniesionymi krzyżami i kapliczkami
można zauważyć, że najbliżej centrum
miasta znajdują się krzyże usytuowane
przy ulicy Powstańców Śląskich – obok
CKZiU oraz na skrzyżowaniu z ulicą
1-go Maja oraz kapliczka przy ulicy
Kościuszki. Pozostałe obiekty znajdują
się na terenie sołectw, które do Strzelec
zostały przyłączone.
Szkoda, że historia obiektów kultu
religijnego częściowo została zapomniana. Historia takich obiektów to
historia naszego miasta i jego mieszkańców, za każdym z nich kryje się
konkretny człowiek i jego tragedia lub
radość, prośba lub podziękowanie.
Kompletną mapę kapliczek i krzyży
można znaleźć na stronie kapliczkistrzeleckie.pl.

Krzyż przy skrzyzowaniu ulic
Nowowiejskiej i Polnej

Krzyż przy
ulicy Bursztynowej

Krzyż przy
ulicy Ujazdowskiej

Pielęgniarka pielęgniarce nierówna

dok. ze str. 1

podlegały jednemu resortowi - ministerstwu zdrowia i polityki społecznej - i
ich wynagrodzenia były jednakowe.
Dziś nie są. Te pierwsze otrzymały
podwyżki wynikające z ustawy
wprowadzonej jeszcze przez ministra
Mariana Zembalę w 2015 roku, te
drugie – nie. Teraz sytuacja zaostrzyła
się jeszcze bardziej, a zróżnicowanie
płac wzrosło. Skutek? Odpływ kadry z
powodu braku wzrostu wynagrodzeń i
brak chętnych do pracy młodych ludzi
po studiach.
Od lat zwraca na to uwagę Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
i samorządowcy, którzy z własnych
budżetów do roku dokładają do
wynagrodzeń pielęgniarek w DPS-ach
(Powiat Strzelecki - ok. 400 tysięcy
złotych rocznie). Może warto by zadać
pytanie: co stałoby się z domami
pomocy, gdyby nie chcieli dokładać
do płac?
Posłanka PiS Anna DąbrowskaBa n aszek z łożyła 22 maja br.
interpelację (nr 6721) w sprawie
zróżnicowania płac do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, a także
ministra zdrowia, wskazując, że „To
nietypowa sytuacja, która trwa już
od wielu lat i powoduje zmniejszanie się liczby pielęgniarek chętnych
do pracy i pracujących w DPS” (dla
ścisłości dodajmy, że odpowiedź była
bardzo ogólnikowa). W tym miejscu

przypomnijmy też niedawne apele
dyrektor DPS w Strzelcach Opolskich
z filiami w Leśnicy i Szymiszowie o
zgłaszanie się pielęgniarek do pracy,
choćby na cząstkę etatu. Takich jest u
nas większość: dla nich praca w DPS to
raczej drugie miejsce pracy.
Teraz, w czasach walki z epidemią
COVID-19, pracowników DPS-ów, mocno nią dotkniętych, miały wspomóc
dodatki wypłacane przez 3 miesiące
w wysokości 1450 zł. Z puli ok. 327
mln złotych w skali całego kraju do
województwa opolskiego ma trafić
7,9 mln zł.
Ale… W tym pakiecie działań
dofinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego pielęgniarek
pracujących w DPS-ach znów nie
ujęto! Bardzo ostro zareagował na to
starosta Józef Swaczyna, postulując
zmianę przepisów.
Wszystko wskazuje na to, że mimo
tych perturbacji pielęgniarki pracujące
w naszych DPS-ach więcej pieniędzy
dostaną.
- Szansą na to są dwa źródła
grantów – mówi Jolanta Osuch dyrektor DPS w Strzelcach Opolskich z filiami
w Leśnicy i Szymiszowie. – Pierwsze to
właśnie pakiet działań dofinansowany
środkami unijnymi (z EFS). Ten projekt
unijny koordynuje Regionalny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Opolu i mimo
wszystkich zastrzeżeń o wsparcie w

naszym imieniu już wystąpił Starosta
Strzelecki. Drugim źródłem może być
konkurs ogłoszony przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. W ramach tego
projektu możliwe jest otrzymanie
środków na dodatki do wynagrodzeń
dla pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy – ze względów
bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka
zakażenia – musieli zrezygnować z
innych miejsc zatrudnienia lub też
pracowali tylko w jednym miejscu.
Jak z tego wynika, oznacza to pewne
wykluczenia. Wniosek o pieniądze z
tego projektu jest w trakcie przygotowania.
Jak widać, sytuacja personelu medycznego zatrudnionego w domach
pomocy społecznej wcale łatwa nie
jest. I choć nie rysują się przed nimi
jakieś bardzo różowe perspektywy –
na które bez zmiany przepisów nie ma
co raczej liczyć, pocieszające jest to, co
usłyszałam zarówno od władz Powiatu
Strzeleckiego, jak i samej dyrektor
naszych DPS-ów: jeśli nie uda się
zdobyć na te dodatki do wynagrodzeń
przez trzy miesiące pieniędzy z tych
wskazanych wyżej dwóch źródeł, to
trzeba będzie znaleźć inne wyjście. I
nie jest to kwestia: czy się znajdzie.
Ono musi się znaleźć. Cały personel
pielęgniarski z naszych DPS-ów te
dodatki otrzyma.
Marta Górka

Rowerem dla Mai

dok. ze str. 4

Skład ekipy "Rowerem dla Mai": sierż. Grzegorz Kowalski, sierż. Piotr Kolasa,
plut. Sebastian Banaś, Adam Cuch (kolarze), mjr Jarosław Timoszuk, szer. Wojciech
Małczak (obsługa techniczna).
Link do licytacji piłki od męskiej reprezentacji Polski w siatkówce - https://
www.facebook.com/groups/279140856499704/permalink/285267765887013/
Link do skarbonki akcji "Rowerem dla Mai" - https://www.siepomaga.pl/
rowerem-dla-mai
Wiadomość od Mai i jej mamy prze startem - https://www.facebook.com/
zk2strzelceopolskie/videos/583100462375005/
<http://www.siepomaga.pl/rowerem-dla-mai>
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Polski Bon Turystyczny dla dzieci
w pieczy zastępczej
Dzieci w pieczy zastępczej, na
które pobierany jest dodatek wychowawczy 500 + objęte są wsparciem w
postaci Polskiego Bonu Turystycznego. Na dziecko będzie przysługiwało
jedno świadczenie w formie bonuw
wysokości 500 złotych. Na dziecko
niepełnosprawne będzie dodatkowo
przysługiwało jeszcze jedno świadczenie w formie bonu w wysokości
500 złotych. Dane dzieci i ich rodziców
zastępczych zostały przekazane do
systemu elektronicznego umożliwiającegoelektroniczną aktywację bonu.
Aby skorzystać z bonu turystycznego, od 01.08.2020r.osoba upraw-

niona będzie musiała założyć profil na
Platformie Usług Elektronicznych ZUS,
zalogować się i aktywować bon. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych przekaże
bon SMS-em lub e-mailem. Trzeba
będzie także podać lub uaktualnić
dane kontaktowe, czyli adres e-mail i
numer telefonu komórkowego. Będzie
tam także możliwość złożenia oświadczenia będącego podstawą przyznania
dodatkowego bonu na dziecko z niepełnosprawnością.
Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS
otrzymaną od ZUS. Chcąc zapłacić
bonem za usługę turystyczną trzeba

będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do
bonu, a następnie jednorazowy kod
autoryzacyjny otrzymany w SMS
Bon będzie można wykorzystać w
Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w
hotelu, pensjonacie, gospodarstwie
agroturystycznym czy na kolonii lub
obozie harcerskim, a także obozie
sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma
objąć imprezy turystyczne realizowane
przez przedsiębiorcę turystycznego
lub organizację pożytku publicznego.
Bonem będzie można płacić też wielokrotnie do końca marca 2022

Biuro Rzeczy Znalezionych
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 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 niezwłocznego 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 03.08.2020 r.
Nr
zgodny
Rodzaj
z wykaprzedmiotu
zem
68
Telefon nokia 206.1 i portfel Bossi
70
Rower górski
71
Rower górski Rockrider
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Polski Bon Turystyczny
już dostępny
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca.
Świadczenie w formie takiego bonu
jest przyznawane na dziecko, na które
przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy 500+.
Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne
za granicą i 500+ im się nie należy. Na
każde dziecko przysługuje jeden bon w
wysokości 500 zł. W przypadku dziecka
z niepełnosprawnością - dodatkowy
bon w wysokości także 500 zł.
Od 1 sierpnia osoby uprawnione do bonu turystycznego mogą
go aktywować na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS. Po aktywacji mogą nim zapłacić za usługi
hotelarskie lub imprezy turystyczne w
podmiotach zarejestrowanych na PUE
ZUS i wpisanych na listę przez Polską
Organizację Turystyczną.
Jak informuje ZUS - aby skorzystać
z bonu turystycznego, nie trzeba składać wniosku. Wystarczy aktywować
bon na PUE ZUS (w zakładce [Ogólny],
w menu bocznym jest zakładka [Polski
Bon Turystyczny] >[Mój bon]).
Przed aktywacją bonu warto
sprawdzić, która osoba w rodzinie jest
uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500+ (tzn. która
osoba składała wniosek o 500+). Na
PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie
osoby.
Lista podmiotów, w których można
skorzystać z bonu jest na stronach:
www.bonturystyczny.gov.pl, www.
pot.gov.pl, www.polska.travel. Na tą
listę wpisało się już ponad 7,3 tys.
przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.

W przypadku pytań o bon turystyczny, zachęcamy do kontaktu ze
specjalną całodobową infolinią dotyczącą Polskiego Bonu Turystycznego
pod numerem telefonu 22 11 22 111,
adres e-mail bon@zus.pl.

ZUS ostrzega również przed odsprzedażą bonów turystycznych: nie
można go sprzedać! Zgodnie z zapisami ustawy bon nie podlega wymianie.
Skorzystać z niego mogą tylko osoby
uprawnione.

Można
odebrać
do:
08.08.2020 r.
17.09.2020 r.
17.09.2020 r.

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Portfel czarny + zdjęcia
Rower górski Kolorado
Pęk 9 kluczy z 2 zawieszkami
Pęk 6 kluczy z kolorowymi nakładkami
Zegarek męski elektroniczny marki Geonaute na czarnym pasku
Smartwatch marki Media-Tech na czarnym pasku
Led Watch marki Q&Q ma czarnym pasku
Zegarek elektroniczny marki Geonaute na turkusowym pasku
Łańcuszek srebrny długość ok 50 cm ze srebrnym krzyżem
Łańcuszek srebrny długość ok 48 cm ze srebrnym krzyżem
Łańcuszek srebrny długość ok 44 cm ze srebrnym krzyżem
Łańcuszek srebrny długość ok 36 cm z sercem z bursztynu
Łańcuszek srebrny ok 40 cm z zawieszką w kształcie serca z
wizerunkiem Matki Boskiej
Łańcuszek męski ok 44 cm bez zawieszki
Łańcuszek srebrny ok 48 cm bez zawieszki
Łańcuszek posrebrzany ok 50 cm z okrągłą zawieszką
zawieszka do łańcuszka - Okrągły bursztyn w srebrnej oprawie
Srebrny łańcuszek damki ok 42 cm z medalikiem w kształcenie
serca z wizerunkiem Matki Boskiej
Srebrny łańcuszek ok 40 cm bez zawieszki
Srebrny łańcuszek ok 44 cm bez zawieszki
Srebrny łańcuszek ok 46 cm bez zawieszki
Srebrny łańcuszek ok 44 cm ze srebrną zawieszka w kształcie
serca
Łańcuszek srebrny damski ok 48 cm z okrągłym medalikiem z
wizerunkiem Matki Boskiej
Łańcuszek srebrny damski ok 38 cm z srebrną zawieszką w
kształcie serca
Łańcuszek srebrny damski z srebrną zawieszką w kształcie serca
Łańcuszek złoty ok 44 cm z kryształową zawieszką
Łańcuszek złoty ok 40 cm bez zawieszki
Złote kolczyki - małe kółka
Złote kolczyki z różowo - białymi kryształkami
Kolczyki złote bez pary
Telefon komórkowy WIKO
Portfel + gotówka
Klucz samochodowy (marki SKODA)
Klucz samochodowy (marki Opel)
Router Huawei
Telefon IPHONE
Telefon Huawei i pęk kluczy
Rower Kross

18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
14.05.2021 r.
29.05.2021 r.
06.06.2021 r.
24.06.2021 r.
25.06.2021 r.
22.07.2021 r.
31.07.2021 r.
06.09.2021 r.

110
111

Klucz samochodowy (marki Chevrolet)
Telefon iPhone 5c

28.08.2021 r.
20.09.2021 r.

112
113
114
115

Klucz do samochodu AUDI
Telefon Samsung GT
Telefon Komórka Manta
Pęk 5 kluczy

24.09.2021 r.
14.08.2021 r.
28.08.2021 r.
25.10.2021 r.

116
117
118
119

Saszetka z pieniędzmi
Telefon komórkowy Huawei
Słuchawka telefonu Siemens Gigaset
Telefon komórkowy Huawei

13.12.2021 r.
16.01.2022 r.
26.02.2022 r.
28.02.2022 r.

120
121

Pieniądze
Rower górski

02.03.2022 r.
03.03.2022 r.

122
123

Czarny pojedynczy klucz
Telefon komórkowy Samsung Galaxy J5

17.06.2022 r.
25.06.2022 r.

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

29.09.2020 r.
19.09.2020 r.
06.12.2020 r.
26.01.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.
18.03.2021 r.

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 4401759
w godzinach 7.30-14.00 oraz w pokoju 207 Starostwa.
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Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego
dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego

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

Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r. funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w
których 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie radcy prawni, adwokaci oraz doradcy obywatelscy udzielają porad prawnych rozwiązując tym samym
problemy mieszkańców powiatu, zdarzają się jednak przypadki, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może
zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnych porad prawnych do „innych systemów pomocy”.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego, która obejmuje w szczególności:
poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, obejmujące
informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności.
Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 oraz art. 11 ust. 10ww. ustawy (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony), ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń
w poczekalni, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Starostwa i Urzędów Gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

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

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

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

1

Centrum wsparcia
dla osób w stanie
kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)

2

Centrum Terapii i
Profilaktyki Poradnia
Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia Psychologiczna

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

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

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

WWW
e-mail

KRYTERIA
DOSTĘPU

24 godz. przez
7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl
porady@liniawsparcia.pl

Dla osób
będących w
kryzysie
psychicznym

Prowadzenie poradniul. Strażacka 10
ctwa psychologicznego
47-100 Strzelce Op.
i leczenia w zakresie:
- uzależnień i nerwic
- zaburzeń osobowości
- zaburzeń nawyków
i popędów
- zaburzeń odżywiania
- zaburzeń adaptacyjnych, depresyjnych
- zaburzeń emocjonalnych i zespołu stresu
pourazowego
Świadczenie nieodpłatul. Jana Pawła II 7
nych usług m.in. w zakre- 47-150 Góra św. Anny
sie udzielania pomocy w
rozwiązywaniu trudnych
problemów osobistych i
rodzinnych oraz poradnictwa w sytuacjach kryzysowych - problemy wychowawcze, małżeńskie,
przemoc domowa.

tel. 77 550 01 17
kom. 512 941 431

Poniedziałek, środa:
12.00-18.00
Wtorek, czwartek
i piątek
8.00-14.00

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

Pomoc dla
osób uzależnionych w
współuzależnionych

Zajmuje się m.in.
ul. Piastów Śląskich 20
leczeniem:
47-100 Strzelce Op.
-zaburzeń psychicznych
wynikających z picia
alkoholu,
- zaburzeń nastroju,
-chorobliwej zazdrości,
która może być przyczyną
maltretowania kobiet i
znęcania się nad nimi,
a nawet zabójstw,
-depresji.
Specjalistyczny NeuZajmuje się m.in.
ul. Gogolińska 15
rologiczny Zakład
leczeniem.:
47-100 Strzelce Op.
Opieki Zdrowotnej
-zaburzeń nastroju,
„NEURO - MED” s.c. -zaburzeń nerwicowych
Poradnia Zdrowia
związanych ze stresem,
Psychicznego
-zaburzeń osobowości i
zachowania u dorosłych.
Strzelecki Klub
Pomoc osobom
ul. Krakowska 18
Abstynenta
uzależnionym oraz oso47-100 Strzelce Op.
bom współuzależnionym

tel. 77 461 39 30

3

Poradnia Rodzinna
Dom Pielgrzyma

4

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„CYPRIAN-MED”
– Centrum
Neuropsychiatrii
Poradnia Zdrowia
Psychicznego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

5

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

6

Powiatowa Stacja
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

7

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Skład: P.Z. "Solpress" sp. z o.o.
Opole, ul. Damrota 4
Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

kom. 800 70 2222
bezpłatna infolinia

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

TELEFON
odpłatność połączeń

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

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

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

ADRES

PSYCHOLOGICZNE, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

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

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

ZAKRES
PORADNICTWA

NAZWA JEDNOSTKI

Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli
samobójcze

Grupa rodzinna
Al. -Anon „Promyk
nadziei”

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

Wsparcie i
pomoc osobom
współuzależnionym

ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce
Opolskie

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.

tel. 787 177 062

krystynakowalska5@wp.pl

Sobota:
http://dompielgrzyPomoc dla
10.30-17.00
ma.pl/poradniaosób znajduWcześniej należy się
-rodzinna/
jących się w
umówić telefonicznie
trudnej sytuado wybranego specji życiowej
cjalisty.
Telefon czynny
od poniedziałku
do soboty wyłącznie
w godzinach
18.00 – 20.00
Poniedziałek:
---------------------Zgodnie
11.00-18.00 Wtoz zakresem
rek i piątek:
poradnictwa
9.00-17.00
Środa:
9.00-16.00
Czwartek:
8.00-18.00

tel. 77 463 86 08

Wtorek:
15.00-21.20
Środa:
7.30-12.00
Czwartek:
12.00-20.30

----------------------

Zgodnie z
zakresem
poradnictwa

tel. 77 461 07 00

Poniedziałek – Piątek
15.00 – 19.00

----------------------

Zgodnie z
zakresem
poradnictwa

----------------------

Poniedziałek
17.00 – 19.00

----------------------

Zgodnie z
zakresem
poradnictwa

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
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Ad multos annos!

Z ogromną przyjemnością przekazujemy dziś Państwu informację o tych
mieszkańcach naszego powiatu, którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje
wspaniałe jubileuszowe uroczystości.
Najstarszy w tym gronie jest Pan Józef Sosna, mieszkaniec Poręby, który 5
sierpnia skończył 101 lat! Urodzinowy upominek wraz z listem gratulacyjnym i
najlepszymi życzeniami został Dostojnemu Jubilatowi przekazany przez władze
Powiatu Strzeleckiego.
Pan Alfred Blaut, mieszkaniec Niwek, swoje 90 urodziny świętował 22
lipca br. Jubilata odwiedziła delegacja sołectwa, by złożyć najserdeczniejsze
życzenia. Sołtys, w imieniu Pana Starosty oraz Pana Burmistrza, przekazał na
ręce Pana Alfreda listy gratulacyjne oraz upominki przygotowane przez władze
gminy i powiatu. Nie zabrakło także upominku wręczonego od mieszkańców
Niwek. Jubilat oraz Jego małżonka Łucja doczekali się dwójki dzieci, sześciorga
wnuków oraz siedmiorga prawnuków.

Gdzie nas czytają?
Na Facebooku zaproponowaliśmy naszym Czytelnikom
zabawę pt. „Przyłapani na czytaniu naszej gazety „Powiat
Strzelecki”. Zdjęcia można było
przesyłać do 29 lipca. Jak się
okazuje – czytają nas w różnych
miejscach.
To fantastycznie!
W podziękowaniu autorzy
najciekawszych trzech fotografii
otrzymali powiatowy zestaw
gadżetów pasujący w sam raz do
naszego dwutygodnika – nie ma
to jak czytać gazetę przy kawie z
ładnego kubka!.

Sabina Krain

Katarzyna Czerniec

Pani Anna Jeziorowska, mieszkająca w Poznowicach, okrągłą 90
rocznicę urodzin
uroczyście obchodziła 24 lipca. Z
tej okazji Jubilatkę
odwiedził starosta
Józef Swaczyna,
który przekazał Jej
urodzinowy kosz,
list gratulacyjny
oraz najlepsze życzenia, w imieniu
w ł a d z Po w i at u
Strzeleckiego oraz
całej naszej społeczności.
Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów
dołączamy również swoje: długich jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu,
pełnych radości i uśmiechu!

Wakacje w Powiatowym Centrum Kultury

Weronika Podyma

