
17 września br. w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Związku Celowego Powiatowo-
-Gminnego „Jedź z Nami”. Tym razem 
uczestniczyli w nim przedstawiciele 
gminy Zdzieszowice, Gogolin oraz 

Jedź z nami. Chce jechać więcej!

Krapkowice. Powód? Te trzy gminy 
chciałyby dołączyć do Związku, bo 
wszystkie trzy chcą realizować zada-
nia związane z lokalnym transportem 
zbiorowym, za pośrednictwem jedne-
go operatora, którym jest PKS SA w 
Strzelcach Opolskich. Dokładnie tak, 

jak to już dzieje się w ramach Związku. 
- Podczas ostatniego Zgromadze-

nia – mówi Waldemar Gaida, przewod-
niczący Zarządu Związku – wszyscy 
dotychczasowi członkowie „Jedź z 
Nami” przychyli się do tej propozycji: 

- Kiedy 10 września przeczytałem w jednym ogól-
nopolskich dzienników, zazwyczaj bardzo dobrze 
poinformowanych, o tym, że rząd planuje odebranie 
samorządom – powiatom i województwom – szpitali 
i ich upaństwowienie, zmroziło mnie – przyznaje sta-
rosta Józef Swaczyna. – Zresztą nie tylko mnie, ale i 
innych samorządowców. 

- Oznaczałoby to bowiem, że usilnie dąży się do 
ograniczenia roli samorządów, okrawając stopniowo 
ich kompetencje. Przypomnę, że od kwietnia tego 
roku sanepidy nie podlegają już pod starostów, a 

wojewodów. W publikacji mowa była o 250 szpitalach powiatowych, które 
przeszyłyby pod wojewodów albo pod ministerstwo zdrowia. Przecież już kiedyś 
mieliśmy centralne kierowanie służbą zdrowia i nic dobrego z tego nie wyszło. 

Jaka przyszłość szpitali powiatowych?

Kluczowe słowo: na dziś

Już  w kwietniu 
tego roku w winietce 
naszego dwutygodnika 
pojawił się dodatek: 
logo Powiat Promujący 
Zdrowie. Mógł się po-
jawić, bo wtedy otrzy-
maliśmy informację, 
że Powiat Strzelecki 
zdobył to zaszczytne 
miano. A tym logo nasz 
samorząd powiatowy może posługiwać się przez cały rok – do kwietnia 2021.

Po co więc pisać o tym teraz, po pięciu miesiącach od pierwszej wzmianki na 
ten temat? Otóż epidemia COVID-19 ma wpływ na wszystko. Dopiero 15 września 
dostaliśmy oficjalne potwierdzenie kwietniowej informacji: dwa certyfikaty i sta-

Powiat Strzelecki 
z najwyższą ilością punktów!
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OGŁOSZENIE 
O ZATRUDNIENIU NA ZASTĘPSTWO

z dnia 16 września 2020 r.

Starosta Strzelecki informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę na zastępstwo 
osoby na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-
-Budowlanym.
1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. 

Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
2. Określenie stanowiska: Podinspektor  w Wydziale Architektoniczno-Budow-

lanym.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat 
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
−	 wykształcenie budowlane wyższe lub średnie, lub architektoniczne wyższe 

bądź średnie,
−	 umiejętność obsługi komputera,
−	 biegłe odczytywanie planów zagospodarowania przestrzennego i projektów 

budowlanych,
−	 znajomość zagadnień związanych z działalnością samorządu powiatowego,
−	 obywatelstwo polskie,
−	 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
−	 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 
−	 korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
Wymagania dodatkowe:
−	 rzetelność, sumienność, dokładność, komunikatywność i otwartość, 
−	 umiejętność pracy w zespole,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
−	 sprawdzanie kompletności projektów budowlanych oraz ich zgodności  

z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i decyzjami wyni-
kającymi z przepisów szczególnych,

−	 sprawdzanie zgodności projektów zagospodarowania działek lub terenów  
z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,

−	 przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych,
−	 przyjmowanie zgłoszeń budowy lub robót nie wymagających uzyskania po-

zwolenia na budowę,
−	 wprowadzanie danych do systemu Głównego Inspektora Nadzoru Budowla-

nego – RWDZ,
−	 wprowadzanie danych do systemu Ministerstwa Środowiska – EKOPORTAL,
−	 wprowadzanie danych do BIP.
Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny;
2) Życiorys (CV) – ze szczegółowym określeniem przebiegu pracy;
3) kserokopie dyplomów lub dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzające staż 

pracy,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z 

pełni praw publicznych,
6) oświadczenie  o  niekaralności  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych o treści: 
„Oświadczam, iż  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo 
Powiatowe w Strzelcach Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy 
Jordanowskiej 2, 47-100 Strzelce Opolskich, zawartych w mojej ofercie pracy na 
potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie 
tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji na czas ich ustawowej ar-
chiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt.”

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko 
urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym na czas 
usprawiedliwionej nieobecności pracownika” osobiście w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu 
do Starostwa) na adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Termin składania  dokumentów: do  28 września 2020 r. 
Informacje dodatkowe:
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Z wybranym kandydatem, który będzie spełniał wymagania, Urząd skontaktuje 

się telefonicznie.

Pani 

Ewie Pinkawie

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki

szczere i głębokie wyrazy współczucia po śmierci

Teścia

składają
Rada Powiatu Strzeleckiego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

KOMUNIKAT 
Starosta Strzelecki informuje, 

że od dnia 21 września 2020 r 
REJESTRACJA POJAZDÓW oraz WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 

odbywać się będzie RÓWNIEŻ w: 

poniedziałek - czwartek  w godz. 15.30 -18.00
trzecia sobota miesiąca  w godz.  9.00 -13.00

Dotyczy to wyłącznie osób wcześniej zapisanych na dany dzień i godzinę.
 

Składanie wniosków, umawianie się na określony dzień i godzinę 
oraz wszelkie porady wyłącznie w godzinach 

 poniedziałek   7.30 - 17.00 
 wtorek - czwartek  7.30 - 15.30 
 piątek  7.30 - 14.00

- Prawdą jest, że szpitale powia-
towe są zadłużone, a ich sytuacja 
pogarsza się od pięciu lat. Jak wynika 
z zeszłorocznego raportu SGH i Ogól-
nopolskiego Związku Pracodawców 
Szpitali Powiatowych (opracowanego 
na podstawie danych ze 120 jedno-
stek) - ich zadłużenie wzrosło o ponad 
40 proc. – z 1,2 mld zł w 2015 r. do 
1,7 mld zł w 2019 r. Do tego szybko 
przybywa takich, które notują straty. 
W podobnej sytuacji jest nasz szpital: 
też notuje straty. Ale tu kłania się po 
pierwsze wycena procedur, po drugie 
– ograniczanie kontraktów z NFZ, np. 
po przeprowadzaniu inwestycji. Tak 
było u nas: szpital modernizował za 
niemałe pieniądze kolejne oddziały, 
wykonywał mniej zabiegów i mniej 
pacjentów przyjmował na oddziały, 
które przechodziły modernizację. 
Efekt? Mieliście mniej pacjentów, ma-
cie mniejszy kontrakt na kolejny okres. 
Tak więc na samorządy przerzucono 
obowiązek prowadzenia większości 
szpitali, a jednocześnie ustawiono je 
w roli petenta Narodowego Funduszu 
Zdrowia, który trzyma kontrolę nad 
finansami. 

 - Warto przypomnieć, że właś-
ciwie przy każdej modernizacji nasz 
Szpital Powiatowy mógł liczyć na  
pomoc Powiatu Strzeleckiego. Pomoc 
finansową. W sumie uskładałoby się 
tego ładnych parę milionów. Nie żało-
waliśmy tego i nie żałujemy: przecież 
to wszystko dla naszego wspólnego 
dobra. Mieszkańcy naszego powiatu 
powinni mieć zapewnione jak najlep-
sze warunki leczenia i jak najlepszą 
opiekę. W dodatku trwają jeszcze w 
naszym szpitalu projekty, a przy dofi-
nansowaniu ze środków Unii Europej-
skiej wymagana jest ciągłość projektu. 

- Może w tym miejscu warto 
przypomnieć, że stan szpitali przed 
20 laty, czyli w momencie, kiedy przej-
mowały je samorządy powiatowe i ich 
stan obecny to całkowicie dwa różne 

Kluczowe słowo: na dziś
obrazy. Dziś to nie zapyziałe jednostki, 
a wyposażone w nowoczesny sprzęt, 
w doskonale przygotowaną kadrę 
placówki. Leczące na najwyższym po-
ziomie, nie odbiegającym od renomo-
wanych, usytuowanych w dużych mia-
stach. Najlepszym przykładem może 
być fakt, że od 1 marca 2020 roku 
oddział dziecięcy w naszym Szpitalu 
Powiatowym został przekształcony w 
Kliniczny Oddział Pediatrii (czyli: wła-
dze Uniwersytetu Opolskiego doceniły 
zachodzące u nas zmiany jakościowe 
i będą się tu mogli kształcić przyszli 
lekarze), a oddział położniczy plasuje 
się w województwie tuż za opolskim 
szpitalem przy ul. Reymonta. To 
wszystko oczywiście zasługa zespołu 
i dyrekcji szpitala, ale przecież ma w 
tym swój udział nasz samorząd. W tych 
wszystkich zmianach jest nasza część.

- Szczerze mówiąc – nie bardzo 
chciało mi się wierzyć, że rząd planuje 
takie pociągnięcia. Tym bardziej, że 
takie zamierzenia mogłyby doprowa-
dzić do upadku wielu szpitali powia-
towych, bo nie sądzę, że przy takich 
przekształceniach rząd czy wojewoda 
utrzymałby obecny poziom płac leka-
rzy, a te nie są wcale niskie. To z kolei 
doprowadziłoby zapewne do odpływu 
kadry do własnych praktyk. Ale może 
zamierzenie było inne, o czym dzisiej-
szy minister zdrowia, a wtedy jeszcze 
– bo było to na początku roku - jako 
prezes NFZ mówił, że docelowo szpita-
le powiatowe powinny pełnić funkcję 
opieki długoterminowej i zachowaw-
czej. Czyli: z jednej strony mielibyśmy 
specjalistyczne szpitale, z drugiej – w 
powiatach szpitale przekształciłyby 
się w ZOL-e. Ale po co w takim razie 
te wszystkie modernizacje, których 
podjęły się – i zrealizowały! – szpi-
tale powiatowe wraz z samorządami 
powiatowymi? Jakoś nie widziałem 
w tym wszystkim większego sensu. 
Widzę za to sens w łączeniu oddziałów 
w dwóch na przykład szpitalach, w 

racjonalizacji liczby łóżek, w poprawie 
organizacji pracy w szpitalu.

- Jak wspomniałem wcześniej, ta 
wrześniowa publikacja, zmroziła wielu 
samorządowców. Do tego stopnia stała 
się istotnym problemem, że Marek 
Wójcik ze Związku Miast Polskich 
wystosował pismo do Zespołu ds. 
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego z prośbą o uzupełnienie 
najbliższego posiedzenia Zespołu o 
punkt: „Informacja Ministra Zdrowia 
na temat ewentualności reformy służ-
by zdrowia, zakładającej „upaństwo-
wienie” szpitali, czyli odebranie ich 
samorządom terytorialnym”. Istotnie, 
wprowadzony został ten punkt pod ob-
rady, które odbywały się 15 września. 
Nie mogłem w nich uczestniczyć, ale 
informacja, która się po nich ukazała, 
brzmiała tak: „Posiedzenie rozpoczęło 
się od informacji Ministra Zdrowia na 
temat ewentualności reformy służby 
zdrowia, zakładającej „upaństwowie-
nie” szpitali, czyli odebranie ich samo-
rządom terytorialnym. Marek Wójcik 
przedstawiciel Związku Miast Polskich 
zastanawiał się, jaki miałby być dłu-
gofalowy efekt takiego rozwiązania? 
Minister Józefa Szczurek-Żelazko 
wskazała, że nie chce komentować 
doniesień prasowych, wskazała też, że 
ten aspekt reformy ochrony zdrowia na 
dziś nie jest rozpatrywany w resorcie”. 
Cytat jest może nieco przydługi, ale 
chciałbym podkreślić jedno sformu-
łowanie pani wiceminister: „na dziś”. 
Wydaje się, że to kluczowe słowa. „Na 
dziś” takiego rozwiązania w resorcie 
się nie rozpatruje, ale nikt nie może w 
tej chwili powiedzieć z całą pewnością, 
że takie rozwiązanie nie istnieje w trzy-
letnim planie PiS, którego dotyczyła 
publikacja. Nikt więc nie może być 
pewien, jakie w istocie są plany partii 
rządzącej wobec samorządów i sa-
morządowych szpitali na kolejne lata. 

Zanotowała Marta Górka

dok. ze str. 1 

Pani

Barbarze Lejżak-Janiszewskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy 

Panu

Przemysławowi Janiszewskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Teścia

składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy



3P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

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

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

O F E R T Y   P R A C Y

Więcej informacji i ofert pracy:  http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

TECHNOLOG PRODUKCJI KOLONOWSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne,
  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
REFERENT STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. co najmniej średnie budow. lub architekt
ZAOPATRZENIOWIEC ZAWADZKIE -  min. średnie
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY LEŚNICA -  wykształcenie wyższe (pedagogika specjalna)
  -  przygotowanie pedagogiczne
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe 
   (mile widziana pedagogika specjalna)
STOLARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe stolarz
INSTRUKTOR WARSZTATU PRACY  -  3 lata doświadczenia zaw. w zawodzie stolarz,
W DREWNIE  -  kurs Instruktora praktycznej nauki zawodu,
  -  prawo jazdy kat B
FIZJOTERAPEUTA/ JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe
TERAPEUTA MANUALNY  -  kurs terapii manualnej
PIELĘGNIARKA STANISZCZE WIELKIE -  wykształcenie kierunkowe,
  -  prawo wykonywania zawodu
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ STANISZCZE WIELKIE -  mile widziane osoby z kwalifikacjami do pracy, 

np. opiekun osób starszych, ratownik medyczny, 
asystent osoby niepełnosprawnej

SPECJALISTA DS. EKSPORTU GRODZISKO -  wykształcenie wyższe techniczne 
NA RYNEK NIEMIECKI  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  biegła znajomość j. niemieckiego
SPECJALISTA DS. EKSPORTU ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe techniczne
NA RYNEK NIEMIECKI  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  biegła znajomość j. niemieckiego
KIEROWCA - KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze branżowe,
  -  prawo jazdy kat. B, - kwalifikacja wstępna
PALACZ CO LEŚNICA -  wykształcenie podstawowe,
  -  uprawnienia palacza CO
PRACOWNIK ZAPLECZA STRZELCE OPOLSKIE 
SPORTOWEGO/ SPRZĄTACZKA
PRACOWNIK WARSZTATOWY  SZYMISZÓW -  wymagana umiejętność demontażu pojazdów
BRYGADZISTA CZARNOCIN -  wymagane doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPERATOR MASZYNY PROD. KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK MAGAZYNOWY OLSZOWA
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MAGAZYNIER KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
  -  umiejętność obsługi komputera
ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe branżowe,
  -  doświadczenie zawodowe
MAGAZYNIER LOGISTYK OLSZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
TOKARZ ZAWADZKIE
SPRZEDAWCA – DZIAŁ BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  umiejętność obsługi komputera
KASJER / SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE
KASJER /SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCYJNY OLSZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY STRZELCE OPOLSKIE
 0,5 etatu
MURARZ WG ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY WOJ. OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B,
OPERATOR OBRABIAREK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie branżowe,
STEROWANYCH NUMERYCZNIE  -  doświadczenie zawodowe
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO OLSZOWA
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi suwnic SI lub S II
LAKIERNIK SAMOCHODOWY/ BORYCZ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC LAKIERNIKA 
LAKIERNIK/ POMOCNIK LAKIERNIKA IZBICKO
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  2 lata doświadczenia zawodowego
MECHANIK SAMOCHODOWY KADŁUB -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
TOKARZ – ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MONTER KABIN SANITARNYCH TEREN CAŁEGO KRAJU -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
  -  prawo jazdy kat. B
KIEROWCA W TRANSPORCIE SZCZEPANEK -  prawo jazdy kat. C+E, karta kierowcy,
MIĘDZYNARODOWYM  -  min. 2 lata dośw. zaw. w transporcie międzyn
ELEKTRYK/ POMOCNIK ELEKTRYKA WEDŁUG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ZĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SZKLARSKIEGO  -  umiejętność obsługi komputera
OPERATOR KOPARKI WG ZLECEŃ -  uprawnienia do obsługi koparki
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  2 lata doświadczenia pracy w ochronie
 praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności
PRACOWNIK HALI PRODUKCYJNEJ/ 
MONTAŻYSTA ŚCIAN SZKIELETOWYCH JEMIELNICASzczegółowe informacje na stronie www.strzelceopolskie.praca.gov.

pl oraz pod numerem tel.77 462 18 00
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY !

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 mikroprzedsię-

biorców 
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji poza-

rządowych 
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających pracow-
ników

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należ-
nych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębior-
ców, małych i średnich przedsiębiorców 

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz na-
leżnych 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 wy-
znania, 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.

Zachęcamy 
mikroprzedsiębiorców 

oraz  organizacje pozarządowe 

(stowarzyszenia wpisane do KRS, stowarzyszenia zwykłe, kluby sporto-
we, ochotnicze straże sportowe, parafie, spółki wodne, koła łowieckie, 
koła gospodyń wiejskich) do składania wniosków o udzielenie jedno-
razowej 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

1.  Z dniem 21.09.2020r. Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich uru-
chamia punkt pobrań wymazów w kierunku COVID-19 (drive thru)

2.  W punkcie pobrań będą pobierane bezpłatnie wymazy od pacjentów 
kierowanych:

 1) z POZ,
 2) przez sanepid,
 3) do sanatoriów.
3.  Punkt pobrań będzie czynny codziennie w godzi-

nach od 15:00 do 17:00
4.  Obowiązuje rejestracja telefoniczna, od poniedział-

ku do piątku, przynajmniej dzień przed pobraniem wymazu, w godzinach 
od 8 00 do 10 00 , pod numerem telefonu 77 40 70 288.

5.  Przed pobraniem wymazu należy okazać dokument ze zdjęciem oraz nr. 
PESEL (np. dowód osobisty).

6.  Przed pobraniem wymazu nie należy myć zębów, stosować płynów do 
płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia. 
Nie należy również stosować leków wziewnych (w miarę możliwości). 
Zalecany czas od ostatniego posiłku to 3 godziny.

7.  Do punktu pobrań należy dojechać z wjazdu głównego do szpitala, kie-
rując się w lewo. Punkt pobrań znajduje się w oznakowanym namiocie 
z boku budynku szpitala.

8.  Istnieje możliwość pobrania wymazu nie wysiadając z samochodu.
 

Punkt wymazów na koronawirusa 
rusza przy naszym szpitalu!
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Powiat w wehikule czasu

Groß Strehlitz, Johanneum, Krakauer Straße Strzelce Opolskie, LO im. W. Broniewskiego, ul. Krakowska

Rozmierz, Powiat Strzelecki

Pozdrowienia z Fosowskiego, Powiat Strzelecki

Izostal SA w miejscu dawnej Chemische FabrikIzostal SA w miejscu dawnej Chemische Fabrik

Groß Strehlitz, Lublinitzer Vorstadt  Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego

Powiat w wehikule czasu. To nie tylko hasło przewodnie naszego konkursu. To także próba pokazania zmian. W konkursie zachęcamy Was do tego samego!
Zaczynamy od zdjęć prezentujących naszą szkołę – niegdysiejsze Johanneum w Groβ Strehlitz, dziś – LO im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich. Któż, nieznający naszej historii, 
patrząc na stare i nowe zdjęcie uwierzyłby, że po 1945 roku zostały z tego obiektu tylko ruiny?

W środku – Pozdrowienia z… Rozmierzy i Fosowskiego. Dawniej i dziś.
Kończymy również na Strzelcach Opolskich. Dawna Lublinitzer Vorstadt zmieniła się nie do poznania w ulicę Marka Prawego. I trudno już dziś szukać takich małych domków, i pompy… 
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Kolejną gminą w naszym powiecie 
bogatą w kapliczki i krzyże jest gmina 
Izbicko i dzisiaj chciałbym przedstawić 
najciekawsze z nich.

Najbardziej znanym obiektem w 
Boryczy jest kapliczka znajdująca się 
przy ulicy Wojska Polskiego. Dwukon-
dygnacyjna kapliczka została wybudo-
wana w latach 20-tych XX wieku. Jego 
budowniczymi byli bracia Warzechowie 
– właściciele młyna. Obok kapliczki 
znajduje się krzyż z napisem „Bóg cię 
widzu przipatrz mi się tu o grzeszny 
człowiecze Jakgiem ciebie umiełował 
dałem zaciebie przebić nogi bok i ręce” 
(pisownia oryginalna). Trochę młod-
sza bo pochodząca z 1934 roku jest 
kapliczka stojąca przy ulicy Wolności. 
Wg opowiadań jest upamiętnieniem 

Kapliczki w gminie Izbicko
śmiertelnego wypadku do jakiego 
doszło w tym miejscu. Miała się tam 
przewrócić na kobietę furmanka z sia-
nem powodując jej śmierć. Kapliczkę 
wybudowali panowie Hendel oraz 
Glück. Starsze od kapliczek są w Bory-
czy krzyże. Najstarszy znajduje się przy 
drodze między Grodziskiem a Boryczą. 
Na Łysej Górze stoi krzyż upamiętnia-
jący żołnierzy napoleońskich. W samej 
Boryczy przy ulicy Kopernika stoi krzyż 
ufundowany przez Josepha i Franciszkę 
Szczeponek. Krzyż pochodzi z 1902 roku 
a jego budowniczym był J. Lika z Izbicka 
(Stubendorf). Nieco dalej w polu stoi 
kolejny krzyż z tego okresu – wybudo-
wany został w 1903 roku.

W Grabowie znajdziemy dwa 
krzyże oraz kapliczkę. Krzyże pocho-
dzą z początku XX wieku. Kapliczka i 
krzyż znajdują się przy ulicy Wojska 
Polskiego. Niestety nie posiadam wia-
rygodnych informacji na temat historii 
ich powstania.

W Izbicku figura Jana Nepomucena 
znajdująca się przy bocznym wejściu 
na cmentarz jest jednym z niewielu 
tak okazałych przedstawień czeskiego 
kapłana i patrona spowiedników. Po-
chodzi w 1723 roku. Starsza od figury 
Jana Nepomucena jest prawdopodob-
nie figura św. Trójcy znajdująca się przy 
ulicy 15 Grudnia. Wyryte na niej daty 
1629 oraz 1927 świadczyć mogą, że 
pochodzi z czasów wojny trzydziesto-
letniej. Prawdopodobnie z tego samego 
okresu może pochodzić znajdująca się 
kilkanaście metrów dalej obraz Matki 
Boskiej. W samym Izbicku znajdziemy 

również krzyże, których autorem jest 
J. Lika mieszkający w Izbicku. Spod 
jego ręki wyszły m.in. krzyż znajdujący 
się obok urzędu gminy, jak również na 
skrzyżowaniu ul. Gogolińskiej z trasą 
E94.

Najwięcej kapliczek i krzyży znaj-
dziemy w Krośnicy. Najbardziej znana 
jest kapliczka znajdująca się przy ulicy 
Szkolnej. Ufundowana przez mieszkań-
ców prawdopodobnie jako upamiętnie-
nie młodych krośniczan, którzy walczyli 
i zginęli w wojnie francusko-pruskiej z 
lat 70-tych XIX wieku. Starsza od niej 
jest kapliczka przy ulicy Wiejskiej. 
Została wybudowana w roku 1863. 
W jej wnętrzu znajduje się figura Jana 
Nepomucena. W Krośnicy znajduje się 
kilka krzyży a większość z nich pochodzi 
z końca XIX wieku. Przy ulicy Słowackie-
go znajduje się krzyż ufundowany w 
1890 roku  przez Hyacinta i Katharinę 
Piechotta. Fundatorzy byli właściciela-
mi młyna. Na krzyżu znajdują się napisy 
w języku polskim i niemieckim. Napis 
polski brzmi „Proszę przechodnia o 
pobożne Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario”. 
Przy ulicy Wiejskiej znajduje się krzyż 
ufundowany przez Josepha i Agathę 
Szczeponek. Krzyż został wybudowany 
w 1897 roku a jego autorem jest E. 
Billik z Opola.

Ligota Czamborowa może po-
szczycić się kapliczką wybudowaną 
prawdopodobnie w 1674 roku. Jest 
poświęcona jest św. Florianowi oraz 
Najświętszej Marii Pannie Wspomoże-
nia Wiernych. Po drugiej stronie ulicy 
znajduje się krzyż ufundowany w 1886 

roku przez Franza i Karolinę Brysch. Przy 
tej ulicy znajdziemy jeszcze kapliczkę z 
figurą św. Jana Nepomucena oraz krzyż 
z 1912 roku. Przy ulicy Leśnej stoi krzyż 
pochodzący z 1911 roku. Są na nim 
wyryte napisy „Rette maine Seele” oraz 
„O Herr erbarme Dich unser”.  Jest też 
trzeci napis, ale po jego treść odsyłam 
na moją stronę internetową. 

W Otmicach charakterystyczna 
jest wieżyczka/kapliczka znajdująca 
się przy ulicy Szkolnej. Umieszczona na 
niej tabliczka przedstawia trzy wersje 
historii jej powstania, jednak ta o Ta-
tarach wydaje się nieprawdopodobna. 
W Otmicach znajdują się dwie kapliczki 
dwukondygnacyjne. Jedna przy ulicy 
Klonowej a druga przy ulicy Kościuszki. 
Starsza jest ta przy ulicy Kościuszki. 
Może pochodzić z roku 1840, a jej fun-
datorem jest młynarz Antoni Michnik. 
Kapliczka przy ulicy Klonowej została 
ufundowana na początku XX wieku. 
W roku 2019 wyremontowano krzyż 
znajdujący się na skrzyżowaniu ul. Klo-
nowej i Kościuszki. Umieszczono na nim 
tabliczkę z napisem w języku polskim i 
niemieckim przypominającą poprzedni 
napis na krzyżu, który w swej historii był 
nie raz wymieniany.

W Siedlcu znajdziemy figury św. 
Floriana oraz Jana Nepomucena oraz 
kilka krzyży. Historii krzyży nie udało mi 
się odnaleźć. Kapliczka pochodzi z 1908 
roku, jej patronem jest św. Florian.

Św. Jan Nepomucen jest patronem 
kapliczki w Sprzęcicach. Kapliczka po-
chodzi z XVIII wieku. Znajduje się przy 
ulicy Myśliwca. Przy tej samej ulicy 

znajduje się krzyż z 1935 roku ufundo-
wany przez rodzinę Klama. Na krzyżu 
wyryto napis „In Cruce Salus”.

W Suchodańcu są dwie kapliczki, 
grota oraz krzyż. Przy ul. Mickiewicza 
znajduje się kapliczka św. Franciszka, 
a w jej niszy – wizerunek świętego 
odbierającego stygmaty. Historia po-
wstania tej kapliczki jest niestety nie 
do końca jasna. Nieco dalej znajduje 
się druga - większa – z figurą św. Jana 
Nepomucena we wnętrzu. Kapliczka 
ma pochodzić z 1756 roku. Taka data 
była na znajdującym się w niej dzwonie.

W Utracie znajdziemy dwa obiekty. 
Znajdziemy - to dobre stwierdzenie, bo 
jadąc od strony Izbicka łatwo przeoczyć 
krzyż znajdujący się w otoczeniu wyso-
kich krzewów (ale nie zaniedbanych). 
Krzyż pochodzi z 1889 roku. Został 
ufundowany przez Johanna i Paulinę 
Hurek. Znajduje się na nim napis „Mój 
Jezu miłosierdzia! Najsłodszy Jezu nie 
bądź mi sędzią, lecz zbawieniem”. 
Ostatnim krzyżem, o którym wspo-
mnę, jest ten usytuowany przy ulicy 
Stawowej „krzyż z dzwonkiem”, czyli 
krzyż oraz znajdujący się obok niego 
„dzwon zmarłych”. Dzwon pochodzi z 
1858 roku.

Po resztę informacji o krzyżach i 
kapliczkach w gminie Izbicko zapraszam 
na moja stronę internetową www.ka-
pliczkistrzeleckie.pl. Zachęcam również 
do dzielenia się wiedzą na temat krzyży 
i kapliczek - aby pamięć o nich nie 
zaginęła. Wszelkie informacje można 
przesyłać na adres kapliczkistrzele-
ckie@gmail.com. 

Wojciech MajkowskiBorycz

Ligota Czmborowa Sprzęcice Utrata Izbicko

Mowa o Subregionie Kędzierzyń-
sko-Strzeleckim, a właściwie o Sto-
warzyszeniu Kędzierzyńsko-Strzelecki 
Subregionalny Obszar Funkcjonalny, 
którego Walne Zgromadzenie odbyło 
się 22 września br. W jego skład wcho-
dzą dwa powiaty i 11 gmin wojewódz-
twa opolskiego. Główną ideą jest 
wspieranie i rozwijanie idei samorządu 
terytorialnego oraz współpraca na rzecz 
pozyskiwania środków z Funduszy Eu-
ropejskich. I to udaje się znakomicie. 

Dzięki współpracy wszystkich sa-
morządów w ramach Subregionu udała 
się - a dokładniej: udaje się - realizacja 
projektu „Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” o war-
tości ponad 30 milionów złotych, na 
która umowę podpisano w roku 2017. 
Dzięki temu w naszym powiecie stała 
się możliwa termomodernizacja DPW 
w Szymiszowie oraz unowocześnienie 
taboru PKS SA w Strzelcach Opolskich. 
W dodatku udało się pozyskać na ten 
cel dodatkowe środki. 19 sierpnia br. 

Działamy razem, z efektami
w Starostwie Powiatowym podpisano 
aneks zwiększający dofinansowanie 
wspomnianego wyżej projektu, z czego 
skorzystał m.in. Powiat Strzelecki, gmi-
na Zawadzkie oraz gmina Reńska Wieś.  

Podczas ostatniego Walnego Zgro-
madzenia członkowie udzielili zarzą-
dowi absolutorium za poprzedni rok 
oraz całą mijającą kadencję.  Wybrano 
także władze Stowarzyszenia na kolejną 
kadencję. Ponownie przewodniczącą 
zarządu została Sabina Nowosielska 
prezydent Kędzierzyna-Koźla, a wice-
przewodniczącym został wicestarosta 
strzelecki Waldemar Gaida. W skład 
władz weszli także: starosta powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzata 
Tudaj, burmistrz Strzelec Opolskich 
Tadeusz Goc, burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzembski, wójt gminy Pawłowiczki 
Jerzy Treffon i wójt gminy Bierawy 
Krzysztof Ficoń. W komisji rewizyjnej 
znaleźli się: burmistrz Zawadzkiego 
Mariusz Stachowski, wójt gminy Polska 
Cerekiew Piotr Kanzy oraz wójt gminy 
Jemielnica Marcin Wycisło.
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uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Przecież wszyscy stawiamy na rozwój 
wspólnoty samorządowej. Rozwój 
sieci połączeń autobusowych, a prze-
de wszystkim realny wpływ na ilość i 
jakość usług transportu zbiorowego 
dla mieszkańców wszystkich gmin, a 
zatem i mieszkańców powiatu strzele-
ckiego, to dobro wspólne. Ale - i trzeba 
to wyraźnie zaznaczyć – ostatnie 
Walne Zgromadzenie Związku „Jedź 
z Nami” i akces nowych członków do 
niego to wstępny etap. Każda z gmin 
musi uzyskać aprobatę swojej Rady 
na ten krok. Z kolei Związek „Jedź z 
Nami” musi zmienić statut, bo w tej 
chwili działa w granicach powiatu 
strzeleckiego. Projekt zmian został już 
wysłany do wojewody. Jeśli uda się 
wszystko przeprowadzić po myśli po-
tencjalnych nowych członków (czytaj: 
rady gmin zaakceptują te propozycje), 
jeśli uzyskamy akceptację wojewody 
na proponowane zmiany w statucie 
Związku – jest szansa, że od 1 stycznia 
2021 r. Związek będzie działał w posze-
rzonej formule, a siatka połączeń auto-
busowych poszerzy się. W dużej części 

Jedź z nami. 
Chce jechać więcej!

kursy na terenie tych trzech gmin już 
są realizowane przez strzelecki PKS SA, 
ale trzeba pomyśleć nie tylko o utrzy-
maniu dotychczasowych połączeń, ale 
ich rozszerzeniu. Na tym skorzystają z 
pewnością dojeżdżający do pracy, czy 
też szkół w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu, 
ale także seniorzy. Na uwadze trzeba 
mieć jednak nie tylko połączenia 
autobusowe, ale i komunikację dla 
uczniów ze szczególnymi deficytami. 
Z powodzeniem, systemem „door to 
door”, uczniowie niepełnosprawni 
dowożeni są do placówek w naszym 
powiecie, więc taki sam system można 
by wdrożyć na szerszym terenie. U 
nas to się sprawdza doskonale, tym 
bardziej, że uczniowie transportem 
przystosowanym do przewozu osób 
niepełnosprawnych podróżują pod 
okiem opiekuna. Myślę, że nowi 
członkowie Związku „Jedź z Nami” 
też będą usatysfakcjonowani takim 
rozwiązaniem. 

To jednak kwestia przyszłości, 
przynajmniej tych kilku miesięcy do 
końca roku.

(mg)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych to wsparcie dla samorządów w 
czasie epidemii. W jej wyniku ucierpiały 
nie tylko wszystkie przedsiębiorstwa, 
małe i duże firmy, ale i samorządy, 
w wyniku zdecydowanie mniejszych 
wpływów z podatków PIT i CIT do ich 
budżetów, co znacznie ograniczyło 
możliwości inwestycyjne.

Właśnie ruszyła druga edycja. W 
pierwszej Powiat Strzelecki uzyskał 
ponad 2,6 mln złotych z przeznacze-
niem na sfinansowanie czterech zadań 
inwestycyjnych. O tym, jakie zadania 
zostaną zrealizowane dzięki uzyskanym 
środkom, napiszemy już po sesji Rady 
Powiatu, bo to ona zadecyduje, czy 
propozycje Zarządu Powiatu zostaną 
zaakceptowane.

Środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych  - a źródłem 
finansowania projektu jest Fundusz 
COVID-19 - przeznaczone są na wspar-
cie projektów inwestycyjnych, których 
wartość kosztorysowa nie jest niższa 

niż 400 tys. zł.  
Jak wspomniano, trwa druga edy-

cja tego programu. Znacząco różni się 
od pierwszej, w której złożenie wnio-
sku oznaczało faktycznie przyznanie 
dodatkowych środków. Dodajmy: 
bezzwrotnych. Teraz wnioski samorzą-
dów - termin na ich składanie upływa 
30 września - oceniać będzie komi-
sja powołana przez premiera, która 
przedstawi rekomendacje w sprawie 
dofinansowania. Podstawą rekomen-
dacji i pozytywnej oceny wniosków 
przez komisję, w której skład wejdzie 
trzech przedstawicieli szefa rządu i po 
dwóch z resortów rozwoju, finansów 
i funduszy, jest osiem kryteriów zapi-
sanych w rządowej uchwale. Wnioski 
samorządów mają zostać rozpatrzone 
w ciągu miesiąca. Ale…

Kwoty dotacji dla poszczególnych 
samorządów będą wynikały z relacji 
wydatków majątkowych i zamożności 
gmin i powiatów. Ten zapis o zamoż-
ności już nie jest zbyt korzystny dla 

Prace na drogach powiatowych

Piotrówka - Żędowice w m. Żędowice ul. Strzelecka

Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja  – Etap 1

Kadłub - Osiek w m. Osiek ul. Powstańców Śl.

dok. ze str. 1 

Ponad 2,6 mln już mamy. Ile jeszcze dostaniemy?

Jeszcze w październiku mieszkańcy 
dwóch naszych miejscowości doczekają 
się zakończenia długo oczekiwanych 
przez nich inwestycji. W listopadzie 
powody do zadowolenia będą mieć 
mieszkańcy trzeciej.

O czym mowa? Oczywiście o pra-
cach na drogach powiatowych. 

Na 10 października planowane jest 
zakończenie inwestycji pn. Przebudo-
wa nawierzchni jezdni drogi powiato-
wej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. 
Żędowice ul. Strzelecka. Ta inwestycja 
o wartości blisko 70 tysięcy złotych 
(dokładnie: – 69.970,08 zł) obejmuje 
rozebranie nawierzchni z kostki gra-
nitowej, wyrównanie podbudowy, 
ułożenie nowej nawierzchni, również 
z kostki granitowej, tzw. nawierzchni 
z kostki granitowej staroużytecznej. To 
wprawdzie „materiał z odzysku”, ale 
jakość inwestycji na tym nie ucierpi. 

Na 23 października planowane 
jest zakończenie kolejnego zadania. 
To Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie 
– Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie 
ul. 1 Maja  – Etap 1. 

Początek przeznaczonego do bu-
dowy odcinka chodnika znajduje się w 
obrębie skrzyżowania z ul. Kościelną, a 
przewidziany koniec budowy chodnika 
zlokalizowany jest w obrębie skrzyżo-
wania z ul. Dworcową.

Powstaje chodnik na długości 343,5 
m, z odwodnieniem oczywiście, dzięki 
wybudowaniu kanalizacji deszczowej  z  
wpustami  i studniami oraz  odprowa-
dzeniem  wód  opadowych  do  rowów  
melioracyjnych. Wszystkie istniejące 
zjazdy na posesje, drogi boczne i pola 
uprawne zostaną przebudowane. 
Remontowi i odtworzeniu podlegają 
również rowy melioracyjne. I ważne: 
kolidujący słup energetyczny zostanie 
również przebudowany.

To wspólna inwestycja dwóch 
samorządów: Powiatu Strzeleckiego i 
Gminy Kolonowskie, które podzieliły się 
kosztami. Powiat Strzelecki sfinansuje 
nieco większy „kawałek”, czyli 157 tys. 

zł, natomiast 137 tys. zł to wkład Gminy 
Kolonowskie.

W połowie listopada chodnika 
doczekają się mieszkańcy Osieka, 
dzięki realizacji zadania pn. Budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej 
1823 O Kadłub - Osiek w m. Osiek ul. 
Powstańców Śl. 

To również wspólna inwestycja 
dwóch samorządów: Powiatu Strzele-
ckiego i Gminy Strzelce Opolskie, które 
w równych częściach sfinansują to 
zadanie o wartości 57.985,69 zł brutto. 
Warto podkreślić, że sołectwo Osiek 
wykona podbudowę oraz nawierzchnię 
chodnika.

Powiatu Strzeleckiego, okazuje się 
bowiem, że wskaźnik zamożności w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca nie jest 
taki niski. Można więc założyć, że „zdo-
byliśmy” w ten sposób punkty ujemne. 
Pora wreszcie napisać, na jakie zadania 
Powiat Strzelecki chce uzyskać pienią-
dze. Są to trzy zadania inwestycyjne. 
Dwa – związane z naszymi szkołami: 
budowa hali sportowej przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego oraz budowa boiska sportowego 
przy Liceum Ogólnokształcącym im. W. 
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich. 
Trzecie natomiast zadanie to utwo-
rzenie Centrum Edukacji i Wsparcia 
Dziecka oraz Rodziny.

O tym, jaką kwotę otrzyma Po-
wiat Strzelecki z Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych w drugiej edycji napiszemy 
po rozstrzygnięciu naboru. Ważne jest 
jeszcze jedno: te środki na zadania 
inwestycyjne będą mogły zostać wyko-
rzystane do końca 2022 roku.

(mg)

Jak co roku rol-
nicy z całej diecezji 
opolskiej spotkali się 
na Górze św. Anny, by 
podczas dziękczynnej 
dziękować za plony. 
Uroczystość odby-
ła się 20 września, 
a przewodniczył jej 
ks. bp Andrzej Czaja, 
który również po-
święcił korony żniwne i któremu starostowie  (Laura Handermander oraz Michał 
Grelich z Rostkowic) przekazali chleb z tegorocznych zbiorów. 

Na tej uroczystości nie mogło zabraknąć  władz województwa oraz naszego 
samorządu powiatowego, którzy delegacjom ze wszystkich dekanatów przeka-
zali podziękowania i gratulacje. Starosta Józef Swaczyna w imieniu całej naszej 
społeczności wręczał słodkie upominki (i jako jeden z nielicznych uczestników 
miał maseczkę).

Podziękowanie z plony 
na Górze św. Anny

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 28 września do 9 paź-
dziernika br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspie-
ramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021, realizowanego w ramach 
Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://www.opolskie.pl/
wspieramy-najlepszych-iii/

Program stypendialny 
dla uczniów Powiat Strzelecki z najwyższą ilością punktów!

tuetkę. Dziś z dumą możemy ponownie 
powiedzieć: „SAMORZĄD PROMUJĄCY 
ZDROWIE” TO POWIAT STRZELECKI!

Konkurs „Samorząd Promujący 
Zdrowie” jest częścią Ogólnopolskiego 
Programu Akredytacyjnego „Wysoka 
Jakość w Ochronie Zdrowia”, który 

Quality Institute realizuje od 2015 roku. 
W tym programie wyróżniani są liderzy 
polskiego rynku ochrony zdrowia, jak 
również instytucje publiczne działające 
na rzecz promocji zdrowia i zdrowego 
stylu życia. 

Ale aż dwa certyfikaty?! Jakie?
Pierwszy to „Samorząd Promujący 

Zdrowie" - za efektywne, nowoczesne 

i skuteczne działania na rzecz rozwoju 
ochrony zdrowia, profilaktyki i zdrowe-
go stylu życia.

Drugi to „Grand Quality” - wyróż-
nienie za uzyskanie największej liczby 
punktów rankingowych wśród wszyst-
kich podmiotów certyfikowanych w I 
edycji Konkursu „Samorząd Promujący 
Zdrowie”.

dok. ze str. 1 
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Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
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Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

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
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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 konsumen-
tów, 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 godzi-
nach działalności.

Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 oraz art. 11 ust. 10ww. ustawy (przekierowanie klien-
ta 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.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego 
dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego (4)

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON 

odpłatność połączeń
DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

19 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Leś-

nicy

ul. 1 Maja 9 
47 – 150 Leśnica

tel. 77 404 83 52 Poniedziałek:               
9.00-17.00 

Wtorek-Piątek:            
7.30-15.30

http://ops.lesnica.pl/31/
strona-glowna.html

ops@lesnica.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

20 Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Kolonowskim

ul. Ks. Czerwionki 39 
47 – 110 

Kolonowskie

tel. 77 461 11 40 
wew.44 

fax. 77 461 11 40 
wew.31 

Poniedziałek:               
7.00-16.00

Wtorek-Czwartek:       
7.00-15.00

Piątek:                          
7.00-14.00

https://ops.kolonow-
skie.pl/

ops@kolonowskie.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

21 Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Zawadzkiem

ul. Dębowa 11 
47 – 120 Zawadzkie 

tel./fax. 77 462 20 95 Poniedziałek:               
7.00-17.00 

Wtorek-Piątek:            
7.00-15.00

http://ops.zawadzkie.pl/

sekretariat@ops.za-
wadzkie.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

22 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

w Izbicku

ul. Powstańców 
Śląskich 16 

47 – 180 Izbicko

tel. 77 461 72 06 Poniedziałek:               
7.30-17.00

Wtorek-Czwartek:       
7.30-15.30

Piątek:                          
7.30-14.00

http://ops.izbi-
cko.pl//20/131/
aktualnosci,html

ops@izbicko.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

23 Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Jemielnicy 

ul. Strzelecka 67 
47 – 133 Jemielnica 

tel. 77 463 20 08 Poniedziałek:               
7.30-16.30

Wtorek-Czwartek:       
7.30-15.30

Piątek:                          
7.30-14.30

https://jemielnica.
pl/3303/gminny-osro-

dek-pomocy-spolecznej-
-w-jemielnicy.html

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

24 Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Ujeździe

ul. Sławięcicka 19 
47 – 143 Ujazd  

tel./fax. 77 463 70 47 Poniedziałek:               
7.00-16.00 

Wtorek-Piątek:            
7.00-15.00

http://www.opsujazd.
pl/

biuro@opsujazd.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

25 Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 
w Strzelcach 

Opolskich

Poradnictwo 
prawne,

psychologiczne, 
socjalne, rodzinne

ul. Bolesława 
Chrobrego 5 

47 – 100 
Strzelce Opolskie

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

Wtorek-Piątek:            
7.30-15.30

http://powiatstrzelecki.
pl/143/pcpr-w-strzel-

cach-op.html

sekretariat@pcpr.strzel-
ceop.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

26 Ogólnopolskie Po-
gotowie dla Ofiar 

Przemocy 
w Rodzinie 

„Niebieska linia”

- wsparcie
- pomoc psycholo-

giczna,
- informacja o 

najbliższym miej-
scu pomocy w 

problemach prze-
mocy domowej

Państwowa Agen-
cja Rozwiązywania 

Problemów Alkoho-
lowych

Al. Jerozolimskie 
155

02-326 Warszawa

800 120 002

Bezpłatna infolinia

Poniedziałek 
– Sobota

08.00–22.00
Niedziela i święta

 08.00–16.00

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia

Dla osób doświad-
czających  przemocy 

domowej

27  Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie

Zgodnie z ustawą 
o przeciwdziałaniu 

przemocy, 
rozporządzeniem 
dot. standardów 

SOW

ul. Skarbowa 5
47-220  

Kędzierzyn - Koźle

tel. 77 481 02 82 Poniedziałek – 
Piątek 7.30 – 15.30

Schronienie 
całodobowe

sow.kk@pcpr-kkozle.pl
Dla osób 

doświadczających  
przemocy domowej

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

POMOC SPOŁECZNA

...dziś

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
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Powiatowe Centrum Kultury 
zaprasza

Ad multos annos!

Do wszystkich 
serdecznych życzeń dla 
Jubilatów dołączamy 

również swoje:

długich jeszcze lat 
w jak najlepszym 
zdrowiu, pełnych 

radości i uśmiechu!

Z ogromną przyjemnością 
informujemy dziś Państwa, że 
kolejni mieszkańcy powiatu strze-
leckiego dołączyli do grona sza-
cownych Jubilatów. Do wszystkich 
dotarły oczywiście listy gratulacyj-
ne i najlepsze życzenia od władz 
Powiatu Strzeleckiego z okazji 
okrągłych urodzin, a także urodzi-
nowe upominki. 

Pani Maria Kozołup, miesz-
kająca w Brzezinie, jubileusz 
90-lecia urodzin świętowała 14 
września br.

Pani Elżbieta Biela, mieszkan-
ka Lichyni, obchodziła 15 września 
br., a z okazji jubileuszu odwiedzili 
Ją Janusz Żyłka członek Zarządu 
Powiatu oraz burmistrz Leśnicy 
Łukasz Jastrzembski.

Pani Jadwiga Kociok, miesz-
kająca w Czarnocinie, 90 rocznicę 
urodzin świętowała 14 września 
br., a w gronie oficjalnych go-
ści Jubilatkę odwiedzili Janusz 
Żyłka członek Zarządu Powiatu 
oraz burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzembski.

Pan Edmund Kałuża, mieszka-
niec Jemielnicy, obchodził swoje 
90 urodziny 18 września br.

Pani Maria Kozołup jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 
14 września br.

Pani Elżbieta Biela obchodziła 15 września br.

Pani Jadwiga Kociok 90 rocznicę urodzin świętowała 
14 września br.,


