
Z okazji zbliżającego się Święta St�ażaka
wszystkim Funkcjonariuszom Państ�owej St�aży Pożar�ej

oraz Dr�hom i Dr�hnom z Ochot�iczych St�aży Pożar�ych
życzy�y,

by było jak najmniej akcji, w któr�ch rat�jecie 
ludzi z najgorszych t�agedii,

a każdy Wasz powrót do domu był szczęśliwy.
Niesiecie ludziom pomoc w t��dnych sy��acjach

– oby praca dawała Wam jak najwięcej sat�sfakcji i zadowolenia,
a mieszkańcom – poczucie bezpieczeńst�a.

Dziękujemy Wam za ofi ar�ość i bezinteresowną sł�żbę,
za wkład w wychowanie młodego pokolenia 

w duchu pomocy dr�giemu człowiekowi.
W imieniu wszystkich mieszkańców naszego powiat�

Zarząd Powiat� St�zeleckiego
Rada Powiat� St�zeleckiego

Co roku 3 maja świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 Maja, co miało 
miejsce w 1791 roku.  Jednakże w tym roku w związku z pandemią 

uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja nie odbędą się. O 
godz. 9:00 w kościele pw. św. Wawrzyńca odbędzie się Msza święta w intencji 
Ojczyzny, która również zostanie transmitowana online.

Informujemy, że będzie istniała możliwość składania kwiatów pod Po-
mnikiem Ofi ar Wojen i Przemocy. Z uwagi na zakaz zgromadzeń publicznych 
spowodowany epidemią koronawirusa kwiaty będzie można złożyć osobiście 
bez wskazania na konkretną godzinę. Starosta Strzelecki Józef Swaczyna złoży 
kwiaty po zakończonej mszy świętej w intencji Ojczyzny.

Dzień wcześniej, 2 maja, obchodzimy Święto Flagi. W tym roku dużych 
ofi cjalnych uroczystości z tym związanych nie będzie, ale warto o tym 

dniu pamiętać i wywiesić fl agi na własnych domach.

2 maja przypada również 100 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. 

Więce na str. 8 i 9.   

Święto Konstytucji 3 MajaŚwięto Konstytucji 3 Maja

Powszechny Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 już jest gotowy! Zaszczepić się 
będzie można w budynku Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy 
ul. Dworcowej. Ten obiekt wskazały władze Powiatu Strzeleckiego: jest przestronny, 
ma dogodny dojazd, parking. Propozycja została zaakceptowana przez Ministerstwo 
Zdrowia. Szczepienia prowadzić będzie zespół strzeleckiego NZOZ „Kardiologia” Sp. 
z o.o., któremu szefuje dr n.med. Marcin Rękawek.

Powiat się (za)szczepi!

szczegóły na str. 2 i 3.szczegóły na str. 2 i 3.

Szczepienia ruszają już 

w najbliższy wtorek, 

27 kwietnia! 

Jaka szczepionka? Pfi zer!
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Wyrazy głębokiego współczucia

dla Pani Beaty Czempiel
Dyrektor Szpitala Powiatowego

im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
   

z powodu śmierci

Matki

składają
Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego

Pani 
Beacie Czempiel

Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich

wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

Matki

składają
pracownicy Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Zwołana na 31 marca se-
sja była 28. z kolei w tej 

kadencji. Rozpoczęła się, o czym 
informowaliśmy już w poprzednim 
numerze naszego dwutygodnika, 
od pożegnania odchodzącego na 
emeryturę podinsp. Arkadiusza 
Chętnickiego – Komendanta Po-
wiatowego Policji w Strzelcach 
Opolskich po 26 latach służby oraz 
wzajemnych podziękowań za do-
skonałą współpracę. 

Następnie starosta Józef Swa-
czyna wnioskował o wprowadze-
nie autopoprawek do projektów 
uchwał w sprawach: zmiany wie-
loletniej prognozy finansowej 
Powiatu Strzeleckiego na lata 
2021-2024 oraz zmiany budże-
tu i zmian w budżecie Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2021. Radni 
zaaprobowali wniosek w zmianie 
porządku obrad, po czym starosta 
w skrócie przedstawił informację z 
prac Zarządu w okresie ostatniego 
tygodnia przed sesją, uzupełniając 
tym samym materiał z prac Zarządu 
w okresie międzysesyjnym, który 
radni otrzymali wcześniej. 

Kolejny punkt obrad stanowiło 
Sprawozdanie z działalności Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Strzel-
cach Opolskich za 2020 r. 

Wszyscy radni zapoznali się z 
tym obszernym sprawozdaniem, 
a szczegółowo, jak poinformował 
Przewodniczący Rady Stefan Szła-
pa, analizowane było przez Komisję 
Gospodarczą. 

W jej imieniu głos zabrał prze-
wodniczący radny Kazimierz Kubal. 
– Po trzech latach względnej stabili-
zacji na naszym rynku pracy, ostatni 
rok przyniósł 10 proc. wzrost bez-
robocia. Zmiana ta była spowo-
dowana głównie oddziaływaniem 
pandemii na branżę usługową:  

gastronomiczną, usługi fryzjerskie, 
kosmetyczne, rehabilitacyjne i 
turystyczne. Liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy na koniec lutego 
2021 r. wynosiła 1489 osób, czyli 
o 136 więcej niż na koniec lutego 
2020. Jednak należy podkreślić, 
że bezrobocie i tak w naszym 
powiecie należy do najniższych w 
kraju W marcu 2020 roku przed 
Powiatowym Urzędem Pracy po-
stawiono nowe zadania, epidemia 
COVID-19 sparaliżowała życie spo-
łeczne i gospodarcze, nałożyła na 
urzędy pracy udzielanie wsparcia 
przedsiębiorcom, pracodawcom 
oraz organizacjom pozarządowym 
w postaci pożyczek, dotacji, dofi-
nasowań. Złożono ogółem 2217 
wniosków o pożyczki, udzielono 18 
milionów dotacji z Funduszu Pracy 
dla odbudowy miejsc pracy.

Przewodniczący Rady S. Szłapa 
zaznaczył, iż kwestia wzrostu osób 
pozostających bez pracy została 
szerzej omówiona na posiedzeniu 
Komisji Gospodarczej, a część  z 
nich to osoby trwale bezrobotne, 
które rejestrują się ze względu na 
składkę zdrowotną.

Wszystkie komisje problemowe 
Rady zaaprobowały przedstawione 
przez PUP sprawozdanie, także 
radni podczas głosowania byli w 
tej kwestii jednomyślni.

Ocena realizacji „Strategii Roz-
woju Powiatu Strzeleckiego na lata 
2014-2020” to następny punkt 
obrad.

Strategia Rozwoju Powiatu to 
najważniejszy dokument progra-
mowy, w oparciu o który samorząd 
realizuje obowiązek prowadzenia 
polityki rozwoju lokalnego. Mate-
riał przedstawiony radnym obej-
mował działania przeprowadzone 

w roku 2020 w ramach 3 głównych 
pól strategicznych: Przestrzeń, 
infrastruktura i środowisko; Kapi-
tał ludzki oraz Przedsiębiorczość i 
kooperacja.

Co zatem udało się zrealizować 
w minionym roku w tych trzech 
obszarach, których głównym celem 
jest ciągłe podnoszenie jakości bazy 
infrastrukturalnej oraz wdrażanie 
nowych technologii w infrastruk-
turze dla zwiększenia spójności 
terytorialnej oraz konkurencyjności 
regionu, bezpieczeństwa oraz wy-
korzystania potencjału powiatu?

Na pierwszym miejscu wymie-
nić należy tu zakończoną największą 
inwestycję Powiatu Strzeleckiego w 
ostatnich latach – za ponad 9,6 
miliona złotych, czyli „Termomo-
dernizację budynku filii DPS Strzel-
ce Opolskie w Szymiszowie wraz 
z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii”, w ramach zadania 
pn. „Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”, o 
której pisaliśmy już niejeden raz na 
naszych łamach. 

Wykonanych zostało 12 in-
westycji drogowych. Największą 
z nich – a o wszystkich również 
informowaliśmy – było zadanie pn. 
„Przebudowa mostu JNI 30004496 
w ciągu drogi powiatowej 1815 O 
Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko 
ul. Główna”, którego wartość prze-
kroczyła 957 tysięcy złotych.

Wśród zadań zrealizowanych 
w ub. roku przez Powiat Strzelecki 
związanych z polem operacyjnym 
Rozwinięta infrastruktura komuni-
kacyjna wymienić również należy 
zakup przez PKS S.A. w Strzelcach 
Opolskich 8 autobusów.

Niebagatelne było też zaan-
gażowanie naszego samorządu 

powiatowego w inwestowanie 
w oświatę, czyli pole operacyj-
ne  Nowoczesna i konkurencyjna 
baza edukacji. Obejmuje ono nie 
tylko wyposażenie w nowoczesny 
sprzęt oraz materiały dydaktycz-
ne placówek oświatowych, ale 
także tworzenie jak najlepszych 
warunków do pracy z dziećmi i 
młodzieżą ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi. Wiele udało się 
zdziałać dzięki realizacji projektów 
z dofinansowaniem ze środków 
unijnych. I to zarówno tych inwe-
stycyjnych, dzięki którym nasze 
szkoły wzbogaciły się o doskonale 
wyposażone pracownie, ale także 
tych, dzięki którym uczniowie na-
szych szkół inwestowali w swoje 
nowe umiejętności i kompetencje 
i mogli wyrównywać pewne braki.

To tylko niektóre przykłady 
zadań wpisanych w Strategię Roz-
woju Powiatu, które udało się  z 
sukcesem zakończyć w 2020 roku.

Nic dziwnego, że wszystkie ko-
misje problemowe Rady Powiatu, o 
czym poinformowali ich przewodni-
czących podczas sesji, zaopiniowały 
informację jednogłośnie pozytyw-
nie. Podobnie zagłosowali radni. 

Kolejnym punktem obrad było 
przyjęcie nowelizacji Uchwały 
Nr XXV/243/20 Rady Powiatu 
Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 
2020 roku w sprawie określenia 
zadań realizowanych przez Powiat 
Strzelecki, na które przeznacza się 
w 2021 roku środki Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i wysokości 
środków na ich finansowanie. 
Radni przyjęli ją jednogłośnie, a 
w poprzednim numerze naszego 
dwutygodnika już pojawiła się in-
formacja na ten temat.  

Podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania za lata 
2019-2020 z realizacji „Powiato-
wego Programu Opieki nad Zabyt-
kami Powiatu Strzeleckiego na lata 
2019-2022” to następny punkt se-
sji. Co dwa lata Zarząd Powiatu zo-
bowiązany jest do przedstawienia 
sprawozdania ze swej działalności 
w tym zakresie Radzie Powiatu. W 
materiale, który otrzymali radni, 
ujęte zostały najważniejsze zadania 
zrealizowane na terenie naszego 
powiatu, mające na celu ochro-
nę dziedzictwa kulturowego, ze 
wskazaniem podmiotów, którym 
udzielono dotacji oraz ich wyso-
kości na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich 
oraz robót budowlanych przy za-
bytkach wpisanych do rejestru pro-
wadzonego przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

Radni przyjęli uchwałę jedno-
głośnie. Podobnie jednomyślni byli 
przy kolejnych głosowaniach, nad 
projektami uchwał w sprawach: 
wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie nieruchomości przez Szpital 
Powiatowy im. Prałata J. Glowat-
zkiego w Strzelcach Opolskich; 
wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-
2024; zmiany budżetu i zmian w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2021.

W punkcie obrad Interpelacje, 
zapytania, wnioski i oświadczenia 
radnych wicestarosta

Waldemar Gaida nawiązał o 
dyskusji na ostatniej sesji doty-
czącej odstąpienia od zamiaru 
likwidacji Szkół Specjalnych przy 
DPS w Zawadzkiem. Poinformował 
radnych, iż Kurator Oświaty wydał 
decyzję o umorzeniu postępowania 
zgodnie z naszą decyzją.

Marta Górka

Sesja Rady Powiatu

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców dotyczących łatwego i szybkiego 
dostępu do szczepionek przeciw Covid-19,  chcąc przyspieszyć realizację Narodowego 
Programu Szczepień przeciw Covid-19,  przygotować się na zapowiadane przez produ-
centów duże dostawy szczepionek i móc tym szybciej wrócić do bezpiecznej normalności  

przy współzaangażowaniu Wojewody Opolskiego 
Powiat Strzelecki 

uruchamia 
POWSZECHNY PUNKT SZCZEPIEŃ (PPS) 

w Strzelcach Op. w Powiatowym Centrum Kultury przy ulicy Dworcowej 23. 

Czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 
Aby zapisać się na szczepienie w naszym punkcie, prosimy dzwonić: 

poniedziałek - czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
pod następujące numery telefonu:

Tel. 774401 751 *** Tel. 774401 759 *** Tel. 774401 771
 Tel. 774401 787 *** Tel. 530 808 464 

Dostępnych będzie docelowo 8 stanowisk, które w pierwszej fazie szczepić będą 600, 
a w drugiej fazie – 800 osób dziennie. 

Rozpoczęcie szczepień 27 kwietnia 2021 r.  

PWDL: NZOZ „KARDIOLOGIA” Sp. z o.o., Strzelce Opolskie, ul. H. Pobożnego 1  
ORGANIZATOR PPS: Powiat Strzelecki Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

PARTNER: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23
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- Szczepmy się, bo to jedyna szansa na 
ograniczenie rozprzestrzeniania się korona-
wirusa.  I na powrót do normalności. 

- Wszyscy znamy rodziny, w których były 
przypadki zachorowań na COIVD-19. Jedni 
przez chorobę przeszli łagodnie, inni bardzo 
ciężko. U wielu osób, także młodych, wystą-
piły bardzo groźne powikłania, z zatorowością 
płuc włącznie. Ci, którzy wyzdrowieli, a wcześ-
niej też mieli wątpliwości, czy się szczepić 
– mówią szczerze: dziś bym się zaszczepił, 
bo COVID-19 to groźna i podstępna choroba. 

- W wielu domach mieszkańców powiatu 
strzeleckiego koronawirus przyniósł śmierć, 
czasem więcej niż jednej osobie. Takich rodzin 
jest sporo – to nasi sąsiedzi. Nie przypadkiem 
o tym mówię. Z badań przeprowadzonych 
przez prof. Michała Krawczyka z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, a opublikowanych 22 
kwietnia, wynika, że aż 40 proc. Polaków nie 
chce się szczepić, ale za to przyznaje, że prze-
konaliby się do szczepień, gdyby namówił ich 
do tego sąsiad, szwagier czy Lewandowski. Z 
Lewandowskim raczej nie porozmawiamy, ale 
z sąsiadami możemy. Tymi, których dotknął 
koronawirus, i tymi, którzy już się zaszczepili. 
Część z nich miała po szczepieniu gorączkę, 
ale krótko. U części po zastrzyku wystąpiło 
zaczerwienie i ból ręki. To też szybko mijało. U 
ogromnej większości, tak jak u mnie – a ja też 
jestem Waszym sąsiadem – nie było żadnych 

Powiat strzelecki – o czym zbyt 
mało się mówiło – już wcześniej 

kwalifikował się do czerwonej stre-
fy. Niestety, u nas wskaźnik zakażeń 
ciągle jest bardzo wysoki. Na 25 
kwietnia wynosi 4,45 na 10 tysięcy 
mieszkańców! To bardzo dużo. Pod 
tym względem w województwie 
opolskim (ze wskaźnikiem 3,31) 

zajmuje 2 miejsce po powiecie głubczyckim, gdzie ten 
wskaźnik wynosi 4,64. Nie jest to dobra statystyka. Nasz 
partnerski Powiat Soest, jest też w niewesołej sytuacji, a 
poziom zachorowań jest podobny – mówi starosta. 

dolegliwości. Skorzystałem ze szczepionki, 
kiedy nadszedł czas mojego rocznika, i jestem 
bardzo zadowolony, że to zrobiłem. Jak już 
mówiłem kiedyś na łamach naszego dwutygo-
dnika – zaszczepiłem się, bo wierzę w naukę. 
Wierzę, każda szczepionka jest skuteczna. I 
każdą warto się szczepić. Nawet szczepionką 
firmy AstraZeneca, bo „korzyści przewyższają 
ryzyko powikłań u osób dorosłych, skutecznie 
zapobiegając hospitalizacjom i zgonom” – 
poinformowała Europejska Agencja Leków 
(EMA) po przeprowadzaniu kolejnych analiz. 
To komunikat z 23 kwietnia tego roku, czyli 
sprzed kilku dni.

I jeszcze jedna istotna informacja, też z 
23 kwietnia: „Jedna dawka szczepionki firm 
Pfizer i AstraZeneca zmniejsza ryzyko zaka-
żenia koronawirusem o 65 proc. - wynika z 
najnowszych badań naukowców z Oksfordu 
i ekspertów z Narodowego Biura Statystycz-
nego Wielkiej Brytanii”.

- Wierzcie naukowcom, a nie niespraw-
dzonym informacjom! Szczepmy się, bo 
naprawdę warto. Nawet jak zachorujemy, to 
przebieg choroby będzie łagodniejszy.

- A więc: szczepmy się!  Tym bardziej, 
że od wtorku 27 kwietnia będzie to można 
zrobić już w Powiatowym Centrum Kultury, 
gdzie uruchomiony został powszechny punkt 
szczepień – dodaje starosta Józef Swaczyna.

Szczepmy się!
- apeluje starosta Józef Swaczyna

Ile szczepień? Jakie szczepionki?
– Wtorek i piątek to dni dostaw szcze-

pionek. We wtorek 27 kwietnia zaczynamy 
szczepienia - mówi wicestarosta Waldemar 
Gaida. - W pierwszym rzucie ma dotrzeć do 
nas 1530 szczepionek firmy Pfizer. Potem 
będą kolejne dostawy, ale nie mamy wpływu 
na to, jakie to będą szczepionki. Ani na to, jak 
duże będą dostawy, wszystko zależy od tego, 
jak firmy wywiązywać się będą z kontraktów 
do naszego kraju. 

- Szczepienia zaczynamy od wskazanych 
przez resort zdrowia roczników – według 
zgłoszeń telefonicznych. Po 10 maja – według 
zapowiedzi rządu – mają zostać uwolnione 
szczepionki dla wszystkich w wieku 18+. Bę-
dzie więc dużo łatwiej otrzymać szczepionkę. 
Niemniej, zawsze pod koniec dnia warto 
zapytać, czy nie zostały jakieś wolne dawki. 
Praktyka w całym kraju przecież wskazuje, że 
nie wszyscy zapisani zgłaszają się szczepienie, 
a więc warto wykorzystać tę szansę dla siebie 
– dodaje wicestarosta W. Gaida

22 kwietnia odbyła się kontrola 
sanepidu i NFZ przygotowanego 
w Powiatowym Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich przy ul. 
Dworcowej powszechnego punk-
tu szczepień przeciwko COVID-19. 
Wynik – pozytywny. Zaczynamy 

Powiat się (za)szczepi!

- Czy będzie zorganizowany dojazd na 
szczepienia?

- Dysponujemy odpowiednim taborem, 
możemy to zorganizować. Wysłaliśmy pytania 
do samorządów  gminnych, czy byłyby zain-
teresowane zorganizowaniem dowozu ich 
mieszkańców. Okazało się, że nie ma takiej 
potrzeby – odpowiada wicestarosta W. Gai-
da. – Zresztą siedziba Powiatowego Centrum 
Kultury, gdzie uruchomiliśmy powszechny 
punkt szczepień, nie została wybrana przy-
padkowo: to stolica powiatu, można tu do-
jechać i autobusem, i pociągiem, i własnym 
środkiem transportu, bo na parkingu zmieści 
się sporo samochodów.

Ile osób zostanie zaszczepionych?
- Zakładamy, że w ciągu 3 miesięcy 

uda nam się zaszczepić 55 tys. osób, czyli 
wszystkich dorosłych mieszkańców naszego 
powiatu kwalifikujących się do szczepień. 
Wszystko jednak zależy od wielkości do-
staw szczepionek i oczywiście od samych 
mieszkańców, których gorąco zachęcamy: 
szczepmy się! - podkreśla Waldemar Gaida, 
wicestarosta strzelecki.

„Wstępną poczekalnią” do szczepień będą 
dwa namioty ustawione w ogrodzie przy 
Powiatowym Centrum Kultury z 8 miejscami, 
czyli po cztery w każdym. Tam każdy zareje-
strowany już pacjent będzie miał możliwość 
wypełnienia ankiety  (może też przynieść 
już wypełnioną, a dostępna jest na stronie 
internetowej Powiatu Strzeleckiego), po jej 
odbiorze zostanie skierowany do właściwe-
go boksu – na razie jest ich sześć, ale jeśli 
chętnych będzie dużo, zostaną uruchomione 
jeszcze dwa kolejne, także w sali widowisko-
wej. Tam weryfikację medyczną pacjenta 
przeprowadzi jedna z osób szczepiących lub 
lekarz, jeśli któraś z odpowiedzi w ankiecie 
będzie brzmiała „tak”.

Jak szczepienie 
będzie wyglądać? 

Potem – sama iniekcja, która trwa zale-
dwie kilka minut. Jeszcze odczekanie kolej-
nego kwadransa i… koniec. Pierwsza dawka 
szczepionki już za nami. Po niej otrzymamy 
zaświadczenie o szczepieniu przeciwko CO-
VID-19 oraz wskazanie daty drugiej dawki 
szczepionki. 

Zaświadczenie o szczepieniu prawdo-
podobnie przyda się nam w podróżach, 
przynajmniej we wszystkich państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, bo wnio-
sek o utworzenie zielonego zaświadczenia 
cyfrowego, który ma ułatwić bezpieczne 
swobodne przemieszczanie się mieszkańców 
UE w czasie pandemii COVID-19 przedstawiła 
Komisja Europejska już 17 marca. 
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Szkoła z Klasą      Szkoła Przedsiębiorczości      Szkoła przyjazna rodzinie
Srebrna szkoła 2021 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2020 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2019 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Brązowa tarcza 2018 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
czyli szansa na…   

Ciekawe Kształtowanie Zdolności i Umiejętności

Z nami: 
- zdobędziesz zawód, który zawsze będzie na czasie,
- odważnie spojrzysz w przyszłość,
- odkryjesz, że chcieć - to móc!

Zapewniamy:
• nowoczesną bazę dydaktyczną,
• ciekawe i przyszłościowe specjalności: wojskową, strażacką, celno-skar-

bową, policyjną i penitencjarną,
• wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną,
• nowoczesny kompleks boisk sportowych,
• praktyki i staże zagraniczne,
• udział w projektach unijnych,
• możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, nadających uprawnienia 

i kwalifi kacje zawodowe,
• pracownie zawodowe, będące równocześnie ośrodkami egzaminacyjnymi,

• cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny,
• szeroką ofertę imprez o charakterze szkolnym, lokalnym i regionalnym,
• bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
• udział w licznych akcjach charytatywnych,
• korzystną lokalizację szkoły.

Jesteśmy największą szkołą zawodową na Opolszczyźnie 
- liczby mówią same za siebie:

1167 uczniów
95 nauczycieli
21 pracowników obsługi i administracji
13 zawodów technikum
każdy wymarzony zawód w szkole branżowej!!!

TU WARTO SIĘ UCZYĆ, 
ponieważ u nas zdobędziesz atrakcyjny zawód.  

Brązowa tarcza 2018 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
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Atuty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych:
Bardzo wysoka zdawalność matury

Bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych
Możliwość pracy w małych zespołach klasowych

Na uwagę zasługuje:
• pięć stacjonarnych pracowni komputerowych,
• mobilna pracownia komputerowa,
• Szkolna Izba Regionalna,
• Klub Uczniowski ACTIVA,
• kompleks boisk sportowych „Orlik”,
• siłownia,
• laboratoria i pracownie przedmiotowe
• od 3 lat z powodzeniem pracujemy z uczniami z zespołem Aspergera i z autyzmem. 

 ZSP w Zawadzkiem? 
ZSP to:

Z – zadowolenie
S – skuteczność
P – pasja

Nie chcesz zniknąć w anonimowym tłumie 
młodzieży w wielkomiejskiej szkole?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!
Chcesz być zauważony, doceniony i pochwalony?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!
Tu jest BEZPIECZNIE i KAMERALNIE. 

U nas możesz realizować swoje pasje i marzenia.
Przyjdź - gwarantujemy Ci, 

że u nas nie ma czasu na nudę.

Dlaczego my?

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie, Tel. 77 4616430

e-mail: zspzawadzkie@gmail.com, www.zspzawadzkie.pl
Srebrna Tarcza 2021: TECHNIKUM

Brązowa Tarcza 2021: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
w rankingu PERSPEKTYWY

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I 

1a - klasa humanistyczno-społeczna
Rozszerzone przedmioty to język polski, geografi a oraz język angielski. Języki obce to język 
angielski i język niemiecki.
Profi l przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych np. fi lologia polska, kulturo-
znawstwo, fi lozofi a, administracja socjologia, politologia, dziennikarstwo, fi lologii angielskiej, 
geografi i, meteorologii i wielu innych.

Technikum

Zawód - Informatyk
Kwalifi kacje w zawodzie (symbol cyfrowy zawodu 351203): INF.02. Administracja i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. INF.03. 
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
Przedmiot rozszerzony to język angielski.
Zawód - Programista
Kwalifi kacje w zawodzie (symbol cyfrowy zawodu 351406): INF.03. Tworzenie i administro-
wanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. INF.04. Projektowanie, 
programowanie i testowanie aplikacji.
Przedmiot rozszerzony to język angielski.
Technikum przygotowuje do:
-  studiów na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, 

robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych,
-  podjęcia pracy zawodowej,
-  prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Branżowa Szkoła I stopnia

UCZEŃ MOŻE KSZTAŁCIĆ SIĘ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE ZAWODZIE u pracodawcy jako mło-
dociany pracownik: np. mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, stolarz, 
operator obrabiarek skrawających, elektryk i inne.
Uczeń:
-  otrzymuje świadectwo 

ukończenia szkoły bran-
żowej - na jego podsta-
wie może kontynuo-
wać naukę w Branżowej 
Szkole II stopnia

-  zdaje egzaminy kwali-
fi kacyjne na tytuł cze-
ladnika w określonym 
zawodzie - po jego 
zdobyciu może podjąć 
starania o uzyskanie 
tytułu mistrza.

1b – klasa biologiczno - chemiczna
Rozszerzone przedmioty to biologia, chemia oraz język angielski. Języki obce to język angielski 
i język niemiecki.
Profi l przygotowuje do studiów na kierunkach, np. medycyna, stomatologia, farmacja,
pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne, kosmetologia, fi zjoterapia, biotechno-
logia, technologia żywienia, psychologia oraz inne kierunki oferowane przez uniwersytety 
rolnicze, przyrodnicze i akademie wychowania fi zycznego.
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Siedziba naszego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie zmieniła się…

W 2020 roku zakończono realizację za-
dania pn. „Remont dachu oraz przebudowa 
pomieszczeń poddasza budynku Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich”, w ramach którego budynek 
prócz nowego pokrycia dachowego zyskał 
również dodatkowe pomieszczenia. Na wy-
konanie remontu zawarto umowę na kwotę  
około 589 tys. zł.

Co znajduje się w nowych  pomieszcze-
niach na poddaszu?

Do nowo powstałych pomieszczeń 
przeniesiono część pracowników PCPR-u,  
m.in. księgowość, pracowników pieczy za-
stępczej oraz kadry. Nowe dodatkowe miejsce 
umożliwiło również utworzenie sali konferen-
cyjno – socjalnej,  pomieszczeń archiwum oraz 
pokoju przeznaczonego do pracy z dzieckiem i 
rodziną. W czasach tak trudnych jak obecnie, 
kiedy zachowywanie dystansu jest jednym 
z najważniejszych elementów uchronienia 
się przed zakażeniem COVID-19, dodatkowe 
pomieszczenia pozwoliły nam na zachowanie 
ciągłości pracy jednostki przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiego standardu reżimu 
sanitarnego.

Do czego będzie służył pokój do pracy z 
dzieckiem i rodziną?

Pokój ten będzie udostępniany m.in. ro-
dzinom zastępczym w celu spotkań dzieci w 
nich umieszczonych z rodzicami biologicznymi 
czy też psychologowi do prowadzenia grup 
wsparcia dla rodzin zastępczych. Wyposaże-
nie tego pokoju zostało zakupione w ramach 
realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka 
– wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie 

Lepiej, ładniej, bardziej komfortowo

pieczy zastępczej – III edycja”. Łączny koszt 
wyposażenia to 19.000 zł. To pomieszczenie 
było niezwykle potrzebne w celu zapewnienia 
dzieciom i rodzinom przyjaznego otoczenia. 
Dzięki zaangażowaniu koordynatorów rodzin 
zastępczych pokój ten został wyposażony w 
wszystkie niezbędne sprzęty oraz gry i zabawki 
dla dzieci. Pojawiły się tam również nowe 
meble. Wreszcie mamy zapewnione komfor-
towe warunki do spotkań.

Czy remont dachu PCPR był konieczny?
Niewątpliwie. Stan dachu niejednokrot-

nie przysparzał nam problemów. Często 
sytuacja wymagała czasowego wyłączenia 
z ruchu części chodnika znajdującego się 
przy budynku. PCPR jest jednostką, którą 
odwiedzają m.in.  osoby korzystające z do-
finansowania ze środków PFRON, rodziny 
zastępcze i ich podopieczni, osoby korzystające  
ze specjalistycznego poradnictwa, jak również 
te, korzystające z usług Poradni Psychologicz-
nej – Pedagogicznej i Zespołu ds. Orzekania 
o niepełnosprawności. Kwestia zapewnienia 
bezpieczeństwa im wszystkim jest dla nas 
niezwykle ważna, dlatego Powiat Strzelecki 
dołożył wszelkich starań, aby znaleźć fundusze 
na remont dachu i zapewnić bezpieczne i przy-
jazne warunki mieszkańcom korzystającym 
z pomocy oferowanej przez nasze jednostki.

Czy w PCPR planuje się kolejne remonty?
Kolejne remonty i dostosowania budynku 

będą uzależnione od sytuacji finansowej Po-
wiatu oraz możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych. W tym roku udało nam się 
pomalować całą klatkę schodową oraz trzy 
pomieszczenia znajdujące się na parterze 
budynku. Mam nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości uda nam się dokonać remontu 
elewacji budynku. 

W 2020 roku zakończono re-
mont dachu i pomieszczeń 

poddasza w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opol-
skich. Na tym jednak nie koniec. O 
zmianach jakie zaszły w jednostce 
rozmawiamy z Januszem Żyłką Człon-
kiem Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Pokój do pracy z dzieckiem i rodziną

Nowy dach siedziby PCPR
Klatka schodowa przed remontem ... i po remoneie

Odnowione pomieszczenie na parterze
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MOW, czyli Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Leśnicy nie tylko pięknieje. 
Dostosowuje się też do wymogów resortu 
edukacji. Te wymogi to tzw. standaryzacja. 

Co to takiego? Standaryzacja oznacza 
ujednolicenie warunków bytowych, orga-
nizacji pracy resocjalizacyjnej oraz środków 
wykorzystywanych do osiągania założonych 
celów. Zasady organizacji i funkcjonowania 
MOW zostały określone przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej w roku 2015. Wszystkim 
tego typu ośrodkom dano kilka lat na dosto-
sowanie się do nich. 

- Do zmian przymierzaliśmy się od dawna 
- mówi Ryszard Baszuk dyrektor Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Leśnicy, w skład któ-
rego wchodzi zarówno Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy dla dziewcząt, jak i Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. – Jednak z 
pieniędzmi zawsze było krucho. Potem do-
szła kwestia, czy MOW będzie przeniesiony 
do budynku szkoły, czy też nie. Ostatecznie 
zostaliśmy w tym „naszym”. I trzeba było 
jednak podjąć to wyzwanie standaryzacji - 
tym trudniejsze, że obiekt liczy sobie już 100 
lat. To istotna uwaga, bo np. rury żeliwne 
pamiętają jeszcze czasy Wilhelma. Wydaje 
się, że to dopowiedzenie jest na tyle wyrazi-
ste, że obrazuje, z jakimi „niespodziankami” 
możemy się spotkać. 

- Założeniem standaryzacji jest poprawa 
funkcjonowania  ośrodków i zwiększenie 
bezpieczeństwa wychowanków, ale przede 
wszystkim – z uwagi na fakt, że wychowan-

MOW się zmienia

kowie spędzają tu więcej czasu niż w domu 
rodzinnym - zapewnienie im odpowiednich, 
w miarę komfortowych warunków pobytu, 
nauki i odpoczynku, które także mają sprzyjać 
przygotowaniu wychowanek do późniejszego 
samodzielnego życia.

- Zasadnicza zmiana to sypialnie maksi-
mum 4-osobowe oraz aneks kuchenny na 

każdym poziomie. U nas 
aneks kuchenny był – 
sprzed 20 lat, w SOSW. 
Przetarg ogłoszony w 
grudniu ub. roku wygrała 
firma BUDMISTRZ, która 
złożyła najtańszą ofertę 
– na ponad 289 tysię-
cy złotych brutto. Część 
pieniędzy uzyskaliśmy z 
budżetu Powiatu Strzele-

Otrzymałam SMS, iż moja paczka została 
zatrzymana przez służby celne i mam pilnie 
wejść w przesłanego linka, by to wyjaśnić. Sły-
szałam coś, że może być to próba wyłudzenia. 
Czy wchodzić w tego linka? Faktycznie czekam 
na pilną przesyłkę i zależy mi na jej szybkim 
otrzymaniu.

Proszę absolutnie nie wchodzić w prze-
słany link. „Twoja paczka została zatrzymana 
przez służby celne” – SMS-y o dokładnie takiej 
treści (m.in. bez polskich znaków) są próbą 
wyłudzenia. 

SMS-y z informacją o rzekomym zatrzymaniu 
paczki przez służby celne są próbą zainstalowa-
nia szkodliwego oprogramowania na telefonie 
ofiary. 

Konsumenci otrzymują fałszywe SMS-y pod-
szywające się m.in. pod firmę DHL i informujące 
o zatrzymaniu przesyłki. Ostrzeżenie wydał tak-
że operator przesyłek DHL „W ostatnim czasie 
mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością 
oszustw sms podszywających się pod DHL. Do 
wiadomości dołączone jest łącze kierujące do 
strony, która zachęca do pobrania fałszywej 
aplikacji. Prosimy o niepobieranie aplikacji i 
usunięcie tego typu wiadomości SMS” - brzmi 
ostrzeżenie na stronie spółki.

W razie kliknięcia linku trzeba jak najszybciej 
skontaktować się ze swoim bankiem z innego 
telefonu komórkowego.

Uważajmy na wszelkiego rodzaju podejrza-
nie wyglądające SMS-y. Nie otwierajmy tego 
rodzaju wiadomości.

Słyszałem, że od marca miały być zmienio-
ne przepisy dotyczące etykiet energetycznych. 
Łatwiej ma być też z otrzymaniem części 

zamiennych do sprzętów RTV i AGD. Jak to 
dokładnie będzie?

Etykiety energetyczne znane są konsumen-
tom od połowy lat 90. XX wieku. Informują 
o podstawowych parametrach technicznych 
sprzętów gospodarstwa domowego i pozwalają 
w łatwy i szybki sposób porównać właściwości 
dostępnych na rynku produktów tego samego 
typu. Pomaga to konsumentowi dokonać naj-
lepszego wyboru. Dzięki informacjom umiesz-
czonym na etykietach jeszcze przed zakupem 
można obliczyć np. ile dane urządzenie zużyje 
prądu czy wody. Etykieta jest identyczna w każ-
dym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

W 2019 r. Komisja Europejska opublikowała 
pięć rozporządzeń dotyczących domowych 
urządzeń. Wprowadzają one zmienioną skalę 
na etykietach energetycznych, wzory nowych 
etykiet oraz tzw. „prawo do naprawy”. Część 
zmian zaczęła obowiązywać od 1 marca 2021 
roku, dla produktów takich jak: telewizory 
i monitory cyfrowe, pralki i pralko-suszarki, 
urządzenia chłodnicze i zmywarki do naczyń. Z 
kolei od 1 września 2021 r. wejdzie również w 
życie zmieniona skala i wzory nowych etykiet 
na źródłach światła, czyli żarówkach. 

Na etykietach energetycznych wróciła pier-
wotna skala od A do G. Ponadto na etykietach 
pojawiły się kody QR do internetowej karty 
produktu w bazie EPREL (European Product Da-
tabase for Energy Labelling), która zbiera dane 
o etykietach energetycznych produktów. Po 
zeskanowaniu takiego kodu konsument będzie 
mógł zweryfikować dane techniczne urządzenia 
(w języku angielskim). Oprócz tego, pojawiły się 
nowe piktogramy graficznie odzwierciedlające 

cechy danego urządzenia. Powstała także nowa 
skala klas hałasu (od A do D) i częściowo zmie-
niły się zasady wyliczeń parametrów urządzenia 
podane na etykiecie.

Sprzedawcy mają obowiązek umieszczania 
nowych etykiet energetycznych na eksponowa-
nych urządzeniach, a producenci – dołączania 
ich do produktów. Klasa efektywności energe-
tycznej powinna być także widoczna podczas 
zakupów online (uwidoczniona w pobliżu ceny) 
i czytelna.

Szczegółowe informacje o etykietach 
znajdziesz na stronie Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska. 

Na podstawie przepisów dotyczących zaso-
booszczędności, czyli tzw. „prawa do naprawy”, 
producenci sprzętów AGD i RTV muszą zapewnić 
dostępność części zamiennych przez 7 do 10 lat 
po zakończeniu ich produkcji i wprowadzeniu 
ostatniej partii do obrotu. Części zamienne mają 
być dostępne przede wszystkim dla serwisów 
naprawczych. Elementy do prostych napraw, 
które użytkownik może bezpiecznie wymienić 
samodzielnie, mają być powszechnie możliwe 
do kupienia.

Dla pralek i pralko-suszarek: pompy, bębny 
do prania, wyświetlacze elektroniczne, oprogra-
mowanie, drzwi, uszczelki i dozowniki dostępne 
dla serwisów naprawczych przez co najmniej 
dziesięć lat.

Dla urządzeń chłodniczych: termostaty, czuj-
niki temperatury dostępne przez co najmniej 
siedem lat dla serwisów, klamki, zawiasy, tace i 
koszyki przez co najmniej siedem lat. Uszczelki 
dostępne dla wszystkich przez co najmniej 
dziesięć lat.

Dla zmywarek do naczyń: termostaty i czuj-
niki, płytki obwodu drukowanego, wyświetlacze 
elektroniczne, wyłączniki ciśnieniowe i oprogra-
mowanie dostępne przez co najmniej siedem 
lat dla serwisów, zawiasy do drzwi i uszczelki, 
ramiona natryskowe filtry drenażowe, półki 
wewnętrzne i wyposażenie dodatkowe z two-
rzyw sztucznych, np. koszyki i pokrywy dostępne 
przez co najmniej dziesięć lat.

Części zamienne mają być też łatwe do wy-
miany przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi.

Wykaz części zamiennych i procedura ich 
zamawiania ma być dostępna na stronie inter-
netowej producenta, jego przedstawiciela lub 
importera. W przypadku części zamiennych do-
stępnych powszechnie, na stronie internetowej 
powinna znaleźć się także instrukcja naprawy.

Zużytego lub zepsutego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego np. suszarek do włosów 
czy tabletów nie wolno wyrzucać do zwykłego 
kosza na śmieci. Można oddać go w sklepie. Przy 
zakupie nowego urządzenia przedsiębiorca musi 
bezpłatnie przyjąć od konsumenta stary sprzęt 
takiego samego rodzaju. Przykładowo, jeśli ku-
pujesz w sklepie nowe żelazko – możesz oddać 
tam to zużyte lub zepsute, a jeśli zamawiasz 
telewizor z dostawą do domu – możesz przy 
tej okazji zgłosić, że chcesz się pozbyć starego, 
a sprzedawca ma obowiązek zorganizować jego 
odbiór. Duże sklepy sprzedające sprzęt AGD 
(o powierzchni co najmniej 400 m kw.) muszą 
przyjmować wszystkie zużyte urządzenia, jeśli 
żaden z ich wymiarów nie jest większy niż 25 cm.

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada na pytania

ckiego – 150 tysięcy zł, ponad 407 tysięcy – z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
11 stycznia br. ruszyły więc roboty budow-
lane w ramach I etapu inwestycji związanej 
ze standaryzacją budynku Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy. W bu-
dżecie ZPO na ten rok kalendarzowy organ 
prowadzący zabezpieczył sumę 557.268 
złotych. Ale to tylko pierwszy etap. Kosztorys 
całej inwestycji wynosi ok. 1,3 mln zł. Bardzo 
chciałbym, żeby w okresie wakacji prace pro-
wadzone były dalej, bo dziewczyny z MOW 
możemy wówczas przenieść do SOSW.

- Do końca marca wykonaliśmy I etap tzw. 
standaryzacji minimum – kontynuuje dyrek-
tor R. Baszuk. – Polegał on na wydzieleniu 
z obecnych 4 sal lekcyjnych 8 pomieszczeń 
wraz z wymianą w nich instalacji elektrycznej, 
wykładzin podłogowych, lamp, malowaniu 

ścian oraz sufitów, wymianą stolarki drzwio-
wej. W ramach inwestycji zlikwidowano 
pokoje przechodnie wychowanek. W chwili 
obecnej każda z wychowanek ma bezpośred-
nie wejście do swojego pokoju z korytarza. 
Wyremontowano łącznie cztery pokoje na 
parterze i pierwszym piętrze budynku MOW. 
Została wymieniona instalacja elektryczna, 
lampy oświetleniowe, stolarka drzwiowa, 
wykładziny podłogowe, odmalowane ściany 
oraz sufity.

- Przed nami drugi etap standaryzacji 
budynku MOW. W jego ramach zostanie 
wymieniona pozostała instalacja elektryczna, 
wodna oraz kanalizacyjna. Czeka nas również 
remont istniejących sanitariatów oraz łazie-
nek, wymiana wykładzin podłogowych w 
pozostałych pomieszczeniach oraz wykonaniu 
prac malarskich.

Tak wyglądały prace przy etapie tzw. "małej standaryzacji"

Odświeżone malowaniem sala lekcyjne

 Jeden z nowych pokoi wychowanek
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Dla Górnego Śląska i jego mieszkańców 
decydujące rozstrzygnięcie miał przynieść 

rok 1918. (…) 11 listopada podpisano rozejm w 
Compiegne. Ucichły działa na wszystkich frontach, 
zmęczona wojną Europa otwierała nowy rozdział 
swojej historii. Koniec wojny dawał wielu naro-
dom Europy Wschodniej i Środkowej nadzieje na 
niepodległość. Wojnę przegrały bowiem Niemcy, 
rozpadła się monarchia austro-węgierska a Rosja 
ogarnięta została bolszewicką rewolucją. W tej 
sytuacji realizacja programu niepodległości Polski 
przybrała bardziej realny charakter. Pierwszopla-
nowe znaczenie miało wówczas przywrócenie jej 
podmiotowości państwowo-politycznej, sprawa 
granic miała (na razie!) charakter drugorzędny.

Jeszcze w trakcie działań wojennych, gdy o 
końcu wojny nawet się nie mówiło, składano 
liczne deklaracje i obietnice odrodzenia państwa 
polskiego. Już w styczniu 1917 roku prezydent 
Thomas Woodrow Wilson w orędziu skierowa-
nym do Senatu deklarował, że „mężowie stanu 
są wszędzie zgodni co do tego, że winna istnieć 
zjednoczona, niepodległa i autonomiczna Polska”. 
Znacznie większe znaczenie miało jednak orędzie 
prezydenta Wilsona z 8 stycznia 1918 roku, w 
którym deklarował, że należy utworzyć niezawisłe 
państwo polskie na terytoriach zamieszkałych 
przez ludność niezaprzeczalnie polską (13 punkt 
tzw. orędzia Wilsona). Deklaracja amerykań-
skiego prezydenta przyjęta została przez jego 
europejskich sojuszników jako warunki traktatu 
rozejmowego. (…) Stąd też zapewne przywódcy 
obozu polskiego na Górnym Śląsku uznali wów-
czas, że kwestia przyłączenia tego obszaru do 
odradzającego się państwa polskiego została 
przesądzona (wynik spisu ludności z 1910 roku, w 
którym 60% mieszkańców Górnego Śląska dekla-
rowało język polski jako ojczysty miał potwierdzać 
tezę o „terytorium zamieszkałym przez ludność 
niezaprzeczalnie polską”).

Rzeczywistość była jednak bardziej skompli-
kowana. Traktat rozejmowy, wbrew rozbudzonym 
nadziejom górnośląskich Polaków, nie zawierał 
żadnych postanowień związanych z przyszłoś-
cią pruskiej dzielnicy ziem polskich. Co więcej, 
przywódcy młodej republiki niemieckiej przeciw-
stawiali polskim postulatom terytorialnym hasło 
„ani kawałka obszarów należących do Rzeszy”, 
co w pewnej mierze korespondowało z tezą, gło-
szoną jeszcze w czasie wojny przez niemieckich 
socjaldemokratów, o pokoju „bez aneksji i bez 
kontrybucji”.

Trzeba także wspomnieć o wyraźnej radyka-
lizacji nastrojów wśród ludności polskiej na Gór-
nym Śląsku pod koniec wojny. Przebiegała ona w 
dwóch kierunkach: społecznym i narodowym. W 
październiku 1918 roku polskie organizacje spo-
łeczne wydały odezwę wyrażającą wolę Polaków 
Górnego Śląska połączenia się z Polską, a Wojciech 
Korfanty wystąpił na forum Reichstagu z głośnym 
przemówieniem, domagając się przyłączenia ziem 
polskich zaboru pruskiego do przyszłego państwa 
polskiego. Tworzące się w pierwszych dniach 
listopada państwo polskie w zupełnie nowym 
świetle postawiło tzw. sprawę polską na Górnym 
Śląsku. Nie chodziło tu już o przeciwstawienie 
się uciskowi narodowemu, o równouprawnienie 

Powiat strzelecki w okresie powstań śląskich i plebiscytu
ludności polskiej w Prusach i Niemczech, jak miało 
to miejsce w okresie do czasu wybuchu wojny, ale 
o przyłączenie regionu górnośląskiego do Polski.

Zasadnicze elementy kształtowania się obrazu 
niepodległej Polski można sprowadzić do dwóch 
przeciwstawnych wizji: piastowskiej – państwa 
jednolicie narodowego, i jagiellońskiej – państwa 
wielonarodowościowej wspólnoty. Z tych dwóch 
wyobrażeń ojczyzny, narodu i terytorium państwo-
wego rodziły się różne, przeciwstawne poglądy 
o geopolitycznej roli Polski. Opowiedzenie się 
za jedną z tych wizji determinowało wybór: czy 
Polska przedrozbiorowa, czy też Polska piastowska 
z Górnym Śląskiem w jej granicach. 

Nie wchodząc w szczegółowe rozważania, 
można przyjąć, że szansa rewindykacji Górnego 
Śląska zdeterminowana była formą realizacji 
prawa narodów do samostanowienia oraz funkcją 
Polski w koncepcjach mocarstw zachodnioeuro-
pejskich. (…)

 Na genezę plebiscytu górnośląskiego, który 
w ocenie wielu historyków był osią wydarzeń lat 
1919-1921, spojrzeć trzeba w kontekście skom-
plikowanych wydarzeń, które swym zasięgiem 
i konsekwencjami objęły całą niemal Europę 
Środkowo-Wschodnią. (…)

Zasadnicza batalia o Górny Śląsk stoczyła 
się oczywiście w Paryżu. W połowie lutego Rada 
Najwyższa powołała Komisję do Spraw Polskich 
(tzw. Komisję Cambona). Miesiąc później komisja 
przedstawiła swój raport, który postulował włą-
czenie do Polski prawie całego Górnego Śląska, a 
więc rejencję opolską bez powiatów: nyskiego, 
grodkowskiego, części niemodlińskiego i prud-
nickiego. Propozycja ta stała się przedmiotem 
ostrego sporu francusko-angielskiego, ujawniając 
w całej rozciągłości negatywny stosunek Anglii 
do polskich roszczeń. Kontrowersje te wykorzy-
stało niemieckie MSZ, które upoważniło swoich 
przedstawicieli, by lansować koncepcję, że o 
cesji na rzecz Polski obszaru niemieckiego miał-
by decydować bezstronny trybunał w oparciu 
o wyniki plebiscytu powszechnego. (…) Decyzja 
o odwołaniu się do wyników plebiscytu przy 
delimitacji granicy na odcinku górnośląskim była 
niewątpliwie złożona, zdeterminowana politycz-
nymi interesami powersalskiej Europy. Plebiscyt 
Polsce narzucono, ignorując przy tym kryterium 
historyczne, gospodarcze, etniczne i komuni-
kacyjne. Był on w gruncie rzeczy konsekwencją 
sprzeczności między zasadami samostanowienia 
narodów i granic etnicznych a polityką tworzenia 
granic zgodnie z interesami państw trzecich. W 
istocie więc instytucję plebiscytu na Górnym Ślą-
sku sprowadzono do dwóch funkcji: politycznej i 
gospodarczej. Pierwsza ujawniła się podczas pary-
skiej konferencji, druga w momencie interpretacji 
wyniku głosowania. W okresie między konferencją 
pokojową a podziałem obszaru plebiscytowego 
Górnym Śląskiem wstrząsnęły trzy powstania.

Na przełomie lipca i sierpnia 1919 roku na-
pięcie polsko-niemieckie na Górnym Śląsku stale 
rosło. Trwający stan wyjątkowy oraz działania 
Grenzschutzu i policji utrudniały rozwój polskich 
organizacji. Nasilały się rewizje, rekwizycje i 
aresztowania polskich działaczy, rozbijano wiece i 
zebrania. Zaostrzały się także konflikty społeczne. 

W lipcu szczególne natężenie niezadowolenia spo-
łecznego i narodowego wywołała sprawa powrotu 
do pracy członków Oberschlesisches Freiwilligen-
-Korps. Zatrudnianie w zakładach przemysłowych 
zdemobilizowanych żołnierzy różnych formacji 
niemieckich odbywało się kosztem redukcji 
polskich robotników. W tej sytuacji 11 sierpnia 
wybuch strajk, obejmując załogi wszystkich kopalń 
węgla oraz robotników wielu innych zakładów 
przemysłowych (14 sierpnia strajkowało 140 tys. 
robotników). Bezpośrednią przyczyną wybuchu 
I powstania śląskiego stały się wydarzenia w 
kopalni „Mysłowice”. Do czekających na wypłatę 
robotników strzelali żołnierze Grenzschutzu. Byli 
zabici i ranni. Tego samego dnia władze areszto-
wały kilku przywódców polskich, przechwytując 
jednocześnie materiały organizacyjne, dotyczące 
przygotowań do wybuchu powstania zbrojnego. 
W tej sytuacji przebywająca w Piotrowicach grupa 
działaczy POW, pod kierownictwem Maksymiliana 
Iksala, wydała rozkaz wybuchu powstania. Na jego 
czele stanął Alfons Zgrzebniok. Powstanie nie ob-
jęło swym zasięgiem powiatu strzeleckiego, miało 
bardzo ograniczony charakter. (…)

Wkrótce po upadku powstania władze zarzą-
dziły przeprowadzenie wyborów komunalnych. 
Ich termin wyznaczono na 9 listopada. Polacy 
wystawili listy w 20. powiatach. Wybrano łącz-
nie blisko 8500 radnych, z czego 6251 stanowili 
mandatariusze polscy (74,1%). W powiecie strze-
leckim wybrano 628 polskich radnych. Wybory 
komunalne stanowiły ważną dla losów Górnego 
Śląska próbę sił przed plebiscytem, choć trzeba 
przyznać, że korzystny dla strony polskiej wynik 
tych wyborów skutkował w przyszłości nadmier-
nym i nieuzasadnionym optymizmem, co nie 
pozostało bez wpływu na zaniedbania w kampanii 
plebiscytowej.

Traktat wersalski wszedł w życie 10 stycznia 
1920 roku. Miesiąc później przybyła do Opola 
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscyto-
wa, której zadaniem miało być przeprowadzenie 
i nadzór nad plebiscytem. Terenową sieć admini-
stracji stanowili kontrolerzy powiatowi. Odpowia-
dali oni za całokształt sprawowania administracji 
na terenie powiatu. Historycy zdołali ustalić, że 
kontrolerami dla powiatu strzeleckiego kolejno 
byli: kpt. H. de Toogood, kpt. Perry, płk. Bond 
oraz Elio Bracco.

Przygotowania do plebiscytu znacznie ożywiły 
działalność polskich organizacji i stowarzyszeń 
na Górnym Śląsku. Język polski śmielej wkraczał 
do szkół i urzędów. Rozporządzenie pruskiego 
ministra oświaty z 31 XII 1918 roku wprowadza-
ło, na żądanie rodziców, naukę czytania, pisania 
oraz naukę religii w języku polskim. Także sukces 
wspomnianych wyborów komunalnych sprawił, 
że wprowadzono język polski do obrad na posie-
dzeniach rad gminnych. Tak było w Strzelcach, 
Zawadzkiem i wielu innych gminach rejencji 
opolskiej. W połowie 1919 roku dało się zauwa-
żyć ożywienie działalności ruchu śpiewaczego 
i teatralnego. Pod koniec tego roku powstał w 
Strzelcach okręgowy zarząd kół śpiewaczych na 
powiat strzelecki, w którym okręgowym dyrygen-
tem został Augustyn Czaja z Żędowic. Nie było w 
tym nic z przypadku, Żędowice bowiem to typowa 
polska gmina w powiecie strzeleckim. W ostatnim 
przed wybuchem wojny spisie ludności (1910) na 
2066 mieszkańców aż 1965 zadeklarowało język 
polski jako ojczysty; w wyborach komunalnych 
(XI 1919) na 865 głosów aż 724 oddano na listę 
polską, uzyskując 11 z 12 mandatów. Także w 
plebiscycie, o którym będziemy jeszcze mówić, za 
Polską oddano 1070 głosów, a za Niemcami 232.

Działalność ruchu śpiewaczego w Żędowicach 
promieniowała na cały powiat. Latem 1920 roku 
odbyły się dwa zjazdy śpiewacze w Zawadzkiem i 
Jemielnicy, które przybrały charakter narodowej 
manifestacji Polaków. Powiat strzelecki był pręż-
nym ośrodkiem polskiego życia gospodarczego. 
Od 1908 roku działał w Strzelcach polski Bank 
Ludowy, a od lutego 1920 roku Spółdzielnia Zaku-
pu i Sprzedaży „Rolnik”. W kwietniu 1919 roku w 
Zalesiu, w domu Józefa Wilkowskiego, powołano 
do życia zarząd powiatowy kółek rolniczych. Pre-
zesem został Paweł Basiura a skarbnikiem Alojzy 
Michalski z Mokrych Łanów. Niewątpliwie jednak 
liderem tego środowiska był Wilkowski. W latach 
1918-1920 członek polskiej Powiatowej Rady 

Ludowej w Strzelcach i przewodniczący polskiej 
Rady Ludowej w Zalesiu. W okresie kampanii 
plebiscytowej był przewodniczącym Polskiego Ko-
mitetu Plebiscytowego w Zalesiu oraz członkiem 
Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Strzelcach. 
W okresie międzywojennym aktywny działacz 
Związku Polaków w Niemczech oraz Górnośląskie-
go Zjednoczenia Rolników.

Bardzo aktywna w powiecie strzeleckim była 
Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. 
W gronie pierwszych organizatorów znaleźli się: 
Paweł Buszka, Ignacy Długosz, Józef Jońca, An-
toni Koza, Adolf Krzywik, Walenty Mróz, Antoni 
Paterak, Józef Rochnia, Nikodem Rulik, Paweł 
Szafarczyk, Paweł Żyła. Całością prac kierował Ka-
zimierz Leciejewski jako komendant powiatowy; 
jego sekretarzem oraz instruktorem na powiat 
strzelecki został por. Stanisław Dropała. W połowie 
1919 roku organizacja liczyła 810 członków, wy-
posażonych w 140 karabinów oraz 48 sztuk broni 
krótkiej. Podczas I powstania uległa dekonspiracji, 
a odbudowa jej szeregów trwała do wiosny 1920 
roku (w kwietniu zrzeszała 250 zaprzysiężonych i 
400 sympatyków, dzieląc się na 4 rejony i 28 punk-
tów miejscowych). Na wypadek walki zbrojnej 
planowano zmobilizowanie czterech kompanii w 
sile 100 ludzi każda. W okresie II powstania człon-
kowie strzeleckiej POWGŚl. stoczyli zwycięska 
potyczkę z nieprzyjacielem w rejonie Kamienia 
Śląskiego. Po likwidacji powstania stanowisko 
komendanta objął Seweryn Jędrysik (ps. Wallen-
stein) z Kamienia Śląskiego, późniejszy dowódca 
baonu w podgrupie „Harden”. Po powstaniach 
porzucił życie publiczne, zostając zakonnikiem. 
Jędrysik zamordowany został przez hitlerowców w 
Dachau (1942), a jako ciekawostkę warto dodać, że 
jest on autorem szkicu wspomnieniowego Polskie 
powstania w powiecie strzeleckim, opublikowa-
nym w zbiorze O wolność Śląska (1931). Dodajmy 
także, że siedziba strzeleckiego POW mieściła się 
w hotelu „Deutsches Haus”. Przed wybuchem III 
powstania liczyła 1400 członków (z chwilą wybu-
chu powstania zmobilizowano trzy baony, które 
weszły w skład podgrupy „Bogdan”, dowodzonej 
przez Teodora Kulika.

Bardzo popularny na Górnym Śląsku był ruch 
sokoli. Jeszcze przed wybuchem wojny założono 
gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w 
Strzelcach. W 1919 roku jako jedno pierwszych 
reaktywowało się gniazdo w Rozmierce. W 1920 
roku zawiązuje się w Strzelcach XI okręg sokolstwa, 
na czele którego staje Henryk Wójcik z Rozmierki, 
a stanowisko naczelnika obejmuje Józef Dziewior 
(jego zastępcą był Karol Bogdoł z Zawadzkiego). W 
połowie 1920 roku w 20 gniazdach sokolich w po-
wiecie strzeleckim zrzeszonych było 888 członków. 
W zorganizowanym w połowie października 1920 
roku okręgowym zlocie sokolstwa w Strzelcach 
wzięło udział blisko 1500 osób.

Działalność wymienionych organizacji i sto-
warzyszeń polskich niewątpliwie wpływała pozy-
tywnie na prowadzoną kampanię plebiscytową. 
Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że w tej 
walce o „głosy i dusze” Górnoślązaków bardzo 
często dochodziło do zaostrzania się stosunków 
miedzy ludnością polską a niemiecką. Mnożącym 
się incydentom nie były w stanie zapobiec wojska 
alianckie. Francuzi nie ukrywali zresztą swoich 
sympatii dla Polaków, a Anglicy i Włosi wobec 
Niemców. Dochodziło do częstych prowokacji i 
konfliktów, wzajemnie zarzucano sobie terrory-
zowanie ludności cywilnej. W zaistniałej sytuacji, 
w kwietniu 1920 roku, strona polska zażądała 
usunięcia niemieckiej policji bezpieczeństwa 
(Sicherhetspolizei – sipo) i powołania mieszanej, 
polsko-niemieckiej policji. Postulat ten stał się 
szczególnie aktualny w maju, gdy w wielu miej-
scowościach rozbito polskie wiece plebiscytowe, 
zaatakowano siedzibę PKPleb. w Bytomiu oraz 
gmach polskiego konsulatu w Opolu. Latem 1920 
roku likwidacja sipo urosła do rangi głównej przy-
czyny wybuchu II powstania śląskiego, bezpośred-
nim zaś pretekstem było zamordowanie polskiego 
lekarza Andrzeja Mielęckiego.

Drugie powstanie śląskie wybuchło w nocy z 
17/18 sierpnia 1920 roku. Przygotowany jeszcze w 
lipcu plan operacyjny przewidywał opanowanie w 
pierwszej fazie wschodniej części Górnego Śląska, 
a następnie akcje zaczepne w kierunku zachodnim. 

Karta uprawniająca Petera Mrohsa z Kadłuba do głosowania w plebiscycie. Wł. J. Mróz
dok. na str. 9
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Druga część planu nie została zrealizowana. Rozkaz 
akcji wydano jedynie dla powiatów bytomskiego, 
toszecko-gliwickiego, katowickiego, lublinieckiego, 
pszczyńskiego, raciborskiego, tarnogórskiego i 
zabrskiego. Działania powstańcze praktycznie 
ominęły powiat strzelecki. Do poważniejszego 
incydentu doszło 25 sierpnia w Jemielnicy, gdzie 
40 powstańców pod dowództwem Nikodema 
Rulika rozbroiło niemiecki posterunek, ale po 
kilku godzinach musieli wycofać się pod napo-
rem przybyłego ze Strzelec dużego oddziału sipo. 
Walczących powstańców wspierały małe grupki 
peowiaków z Centawy, Gąsiorowic i Dziewkowic. 
Także w Zawadzkiem grupa 50 powstańców pod 
dowództwem Leopolda Ludwiga zajęła hutę i 
miejscowość oraz utworzyła Komendę Placu i 
Straż Obywatelską. Do walk jednak nie doszło. 
Dopiero po tygodniu, na skutek interwencji 
przedstawiciela Komisji Międzysojuszniczej, Straż 
została rozwiązana. 24 sierpnia MKPleb. ogłosiła 
dwa rozporządzenia: jedno rozwiązywało sipo, 
drugie powoływało do życia Policję Górnego 
Śląska, nazywaną potocznie policją plebiscytową 
(Abstimmungspolizei – apo). Dwa dni później (26 
sierpnia) PKPleb. wydał odezwę wzywającą do 
zakończenia walk.

Głosowanie plebiscytowe odbyło się zgodnie 
z kalendarzem: 13, 14, 15 i 20 marca 1921 roku, 
przy czym wszystkie wyniki głosowania podano 
z datą oficjalnego dnia plebiscytu, tj. 20 marca. 
W trzech pierwszych terminach głos oddali m.in. 
członkowie komitetów parytetycznych, urzędni-
cy biur międzysojuszniczych, członkowie policji 
plebiscytowej. W powiecie strzeleckim upraw-
nionych do głosowania było 35.528 osób (w tym 
4.797 emigrantów). Do urn poszło 34.830 osób. 
Za Polską oddano 20.297 głosów, za Niemcami 
14.425 osób, 108 głosów uznano za nieważne. 
W miastach (Strzelce, Leśnica, Ujazd) zwyciężyli 
Niemcy, zdobywając blisko 19,5 tys. głosów. Na 
88 gmin wiejskich w powiecie strzeleckim aż 
60 opowiedziało się za Polską. Jednak ogólny 
wynik plebiscytu był korzystny dla Niemiec: za 
Polską opowiedziało się 479.365 osób (40,3%), 
natomiast za Niemcami 707.393 osoby (59,7%). 
Trzeba jednak dodać, że zdecydowana większość 
emigrantów (182 tys.) głosowała za Niemcami, za 
Polską jedynie 10 tys.

Zinterpretowanie wyników głosowania i prze-
prowadzenie podziału spornego terytorium na-
stręczało wiele trudności, tym bardziej, że zasad-
niczo różniły się interesy Francji i Wielkiej Brytanii 
w tej sprawie. Strona niemiecka, interpretując 
zapisy traktatowe, zażądała pozostawienia całego 
obszaru plebiscytowego przy Rzeszy. Aneks do 
art. 88 traktatu wersalskiego zapowiadał jednak 
podział obszaru plebiscytowego z uwzględnieniem 
zarówno woli ludności wyrażonej podczas głoso-
wania, jak i z uwagi na położenie geograficzne 
i gospodarcze poszczególnych miejscowości. 
Korfanty w odezwie do ludności górnośląskiej z 
22 marca zaproponował z kolei przyznanie Polsce 
59,1% obszaru plebiscytowego (wzdłuż tzw. „linii 
Korfantego”), na którym zamieszkiwało 70,1% 
ludności. Tak krańcowo przeciwstawne stanowiska 

utrudniały podjęcie decyzji przez Radę Najwyższą, 
która uzależniała ją od opinii MKRPiPleb. W jej 
łonie zwyciężył jednak angielsko-włoski projekt 
podziału (tzw. linia Percival-De Marinis), uwzględ-
niający proporcje głosów, potencjał demograficz-
ny i ekonomiczny przy formule podziału. Projekt 
ten nieznacznie zmodyfikowany przez włoskiego 
ministra spraw zagranicznych (tzw. linia Sforzy) 
miał zostać przesłany w początkach maja do Lon-
dynu w celu uzyskania aprobaty Rady Najwyższej. 
W tej sytuacji kierownictwo obozu polskiego zde-
cydowało się, wbrew stanowisku rządu polskiego, 
na rozpoczęcie III powstania.

Siłami powstańczymi liczącymi około 60 tys. 
osób (w tym około 25 tys. z bronią w ręku na 
froncie ) dowodziła Naczelna Komenda Wojsk 
Powstańczych, na której czele stał ppłk. Maciej 
Mielżyński, jeden z wielu polskich oficerów 
oddelegowanych wówczas na Górny Śląsk. Siły 
powstańcze dzieliły się na trzy związki taktyczne, 
ale na terenie powiatu strzeleckiego operowały 
oddziały dwóch z nich: Grupa „Północ”, którą 
dowodził kpt. Alojzy Nowak, a szefem sztabu był 
kpt. Jan Wyglenda, oraz Grupa „Wschód” Karola 
Grzesika, z Michałem Grażyńskim, późniejszym 
wojewodą śląskim, jako szefem sztabu. W skład 
Grupy „Północ” wchodziły siły zorganizowane w 
powiecie strzeleckim, oleskim, lublinieckim, tar-
nogórskim, kozielskim i opolskim, zespolone na-
stępnie w trzy podgrupy: „Harden” kpt. Krzysztofa 
Konwerskiego, przemianowana już 6 maja na Pod-
grupę „Bogdan” (po aresztowaniu Konwerskiego 
pod Strzelcami przez oddział wojska włoskiego), 
„Linke” kpt. Wincentego Mendoszewskiego oraz 
„Butrym” kpt. Feliksa Ankersteina.

Działaniami powstańczymi, choć w różnym 
stopniu, objęte były miasta i wszystkie gminy 
powiatu strzeleckiego. Już 3 maja powstańcy z 
Podgrupy „Harden” próbowali zająć Strzelce. 
Wskutek oporu wojsk włoskich i niemieckich od-
działów operacja zakończyła się niepowodzeniem. 
Powstańcy opanowali jedynie dworzec kolejowy. 
Dopiero po aresztowaniu Konwerskiego i objęciu 
dowództwa przez Teodora Kulika, Strzelce przeka-
zano (7 maja) powstańcom. Mieściła się tu siedzi-
ba dowództwa Podgrupy „Bogdan”. 25 maja miała 
tu miejsce bezskuteczna próba wywołania przez 
Niemców dywersji na tyłach frontu powstańczego, 
a w ostatnich dniach maja miasto zostało zagrożo-
ne przez ofensywę niemiecką, która została jednak 
powstrzymana w wyniku bitew pod Szymiszowem 
i Rożniątowem. W pierwszych dniach czerwca do 
miasta wkroczyły wojska francuskie (zastąpione 
następnie przez brytyjskie), tworząc między wal-
czącymi stronami strefę buforową. Podczas walk 
powstańczych zginęło pięciu znanych z nazwiska 
mieszkańców miasta: Jerzy Gerlic, Franciszek Gra-
biec, Karol Korol, Alojzy Pawlicki, Cyprian Szostke.

W nocy z 2/3 maja powstańcy baonu Karola 
Brandysa z Podgrupy „Harden” rozbroili niemie-
ckich policjantów w Zawadzkiem i opanowali bez 
walki całe miasto. Powstańcy zajęli następnie 
hutę i oddalony o 12 km. od Zawadzkiego Krupski 
Młyn. W ten sposób cała północna część powiatu 
strzeleckiego znalazła się w rękach powstańców. 
Zdobyty przez powstańców Krupski Młyn pełnił 
ważną rolę aprowizacyjną dla wojsk Podgrupy 
„Linke”. Batalion K. Brandysa dotarł 5 maja do 
linii frontu w rejonie Kamienia Śląskiego, Izbicka i 
Krośnicy. Stamtąd został przegrupowany w rejon 
Zębowic i Myśliny, gdzie pozostał, wśród ciągłych 
i krwawych walk, aż do 11 czerwca. Warto także 
dodać, że w miejscowej „Zawadzkiwerke” zmon-
towano dla frontu powstańczego trzy pociągi pan-
cerne: „Nowak”, „Zygmunt Powstaniec” i „Tadeusz 
Ślązak”. Na cmentarzu w Zawadzkiem pochowano 
12 powstańców poległych głównie w bitwach pod 
Fosowskiem, Myśliną i Zębowicami. W zbiorowej 
mogile spoczywają m.in. Józef Janiczek, Franciszek 
Lorek, Wincenty Malassa, Piotr Osiński, Paweł 
Opiełka, Emil Nitko, Jan Przygodzki, Antoni Kaczo-
rowski, Alojzy Stego.

Przez cały czas powstania w rękach powstań-
ców pozostawało Fosowskie zajęte przez pod-
oddziały Podgrupy „Harden”. Tam też znajdował 
się główny ośrodek formowania Grupy „Północ” 
i działającej w jej składzie Podgrupy „Linke”, 
siedziba sztabu 1 baonu oraz szpital dla rannych 
powstańców z Grupy „Północ”. W drugiej fazie 
powstania (od 21 maja) Fosowskie było jednym z 

najważniejszych punktów obrony powstańczej na 
froncie północnym, a jednocześnie celem ofen-
sywy niemieckiej zgrupowania SSOS „Turau” płk. 
W. Schustera. Osadę broniła 3 kompania 1 baonu 
Teodora Mańczyka. Niemieckie plany opanowania 
ważnego węzła kolejowego nie zostały zrealizo-
wane w skutek bitew pod Myśliną i Zębowicami. 
Szczególnie zacięte walki o Myślinę toczyły się 
w dniach 5-6 czerwca. Wszystkie ataki zostały 
odparte i wieś pozostała w rękach powstańczych 
aż do likwidacji ruchu zbrojnego.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w Ka-
linowie. 7 maja wieś została zajęta przez baon 
tarnogórski Romana Koźlika z Podgrupy „Bogdan”. 
Tam też ulokował się sztab tego związku. 31 maja 
wieś została zajęta przez 3 baon mjr. Sebringhausa 
z Freikops Oberland, przy czym strona niemiecka 
wymordowała wziętych do niewoli 33 powstań-
ców z kompanii mikulczyckiej. W odwecie baon 
Koźlika wycofując się z Kalinowa, wysadził w 
powietrze miejscowy pałac hr. Strachwitza. Do 
podobnej zbrodni doszło 17 maja w Strzebniowie. 
Podczas próby odbicia miejscowości Niemcy wzięli 
do niewoli i zamordowali 7 powstańców i 18 osób 
spośród miejscowej ludności cywilnej. Zginęli 
m.in. Franciszek Spałek, Feliks Więcek, Karol Wię-
cek, Wiktor Kern, Antoni Myśliwiec.

W pierwszych dniach powstania w rękach po-
wstańców znalazła się Błotnica Strzelecka. Tam też 
znajdowała się baza wypadowa Grupy Destrukcyj-
nej Konrada Wawelberga, a pochodzący z połowy 
XIX wieku klasycystyczny pałac należący do rodziny 
Wehner – Posadowsky był siedzibą sztabu wojsk 
powstańczych. W Błotnicy Strzeleckiej toczyły się 
także rokowania dowództwa powstańczego (kpt. 
Remigiusz Grocholski) z dowództwem alianckim 
(gen. Jules Gratier).

Ważnym punktem obrony polskiej, ryglującym 
dostęp do okręgu przemysłowego, był Ujazd. Mia-
sto zajęte zostało przez zgrupowanie Seweryna 
Jędrysika, we współdziałaniu z baonem tarno-
górskim Romana Koźlika. 31 maja Ujazd został 
obsadzony przez wojska francuskie, tworząc tu 
strefę neutralną.

Miejscem zaciętych walk w okresie III po-
wstania były Zdzieszowice. W ramach operacji 
kędzierzyńskiej Podgrupa „Bogdan” rozpoczęła 7 
maja natarcie na Zdzieszowice. Zgrupowanie połu-
dniowe tego związku dowodzone przez Jędrysika, 
w składzie m.in. baon strzelecki Pawła Dziewiora, 
nacierało z rejonów Jaryszowa i Olszowy. Po stro-
nie niemieckiej operowała grupa uderzeniowa 
von Chappuisa (baony: Lenscha, Bergerhoffa i 
Wincklera) z Grupy Sűd, która 23 maja stanęła u 
wrót Zdzieszowic. Powstańcy stawiali zacięty opór 
i skutecznymi kontratakami zadawali Niemcom 
dotkliwe straty.

Symbolem polsko-niemieckiego konfliktu o 
Górny Śląsk po I wojnie światowej stała się Góra 
św. Anny. To właśnie hasło „Góra św. Anny” do dziś 
w Polsce przywodzi na myśl plebiscyt, powstania 
śląskie oraz podział tego granicznego regionu. W 
Niemczech mit, którym spowita była Góra od roku 
1921, przyblakł i nie jest tak żywotny.

W okresie III powstania Góra św. Anny, 
zarówno miejscowość, jak i wzgórze, posiadała 
duże znaczenie operacyjne dla obu walczących 
stron – była kluczowym miejscem na centralnym 
odcinku frontu. Oddziały powstańcze wdarły się 
w pierwszych tygodniach maja szerokim frontem 
aż po prawy brzeg Odry, nie potrafiąc jednak na 
gęsto zalesionym terenie umocnić swoich linii. 4 
maja Góra św. Anny obsadzona przez powstańców 
z baonu strzeleckiego Jędrysika. Jednak następne-
go dnia powstańcy opuścili wzgórze bez walki, by 
ponownie je zająć 7 maja, łamiąc opór oddziałów 
Selbstschutzu. Najbardziej dramatyczne walki na 
przedpolach Góry toczyły się jednak w dniach 
21-26 maja. We wczesnych godzinach porannych 
21 maja doszło do szturmu na Górę św. Anny. 
Niemiecki atak – pierwszy w ogóle kontratak w 
czasie III powstania – wyszedł z Gogolina w kie-
runku wschodnim, w formie kleszczy w dwóch 
kierunkach uderzenia wokół Góry św. Anny na 

Leśnicę. Lewe ramię kleszczy przechodzące na 
północ od Góry w kierunku wschodnim tworzyła 
kolumna pod dowództwem majora Ernsta Hora-
dama. Prawe ramię pod dowództwem kpt. Von 
Chappuisa, uderzające na południowy wschód 
wzdłuż Odry, tworzyły trzy bataliony, nazwane od 
swych dowódców Bergerhoff, Lensch i Winckler. 
Niekorzystnie rozmieszczone oddziały powstańcze 
odparły dwie próby szturmu, wycofując się jednak 
potem w kierunku północno-wschodnim, po tym, 
jak bataliony Freikorpsu „Oberland” przedarły się 
w szybkim tempie wzdłuż drogi Strzelce-Gogolin 
do wsi Ligota Górna i Dolna, a von Chappuis 
przełamał pozycje powstańcze na południe od 
wzgórza. Biało-czerwoną flagę powiewającą na 
wieży annogórskiego kościoła zastąpiła flaga 
czarno-biało-czerwona. Fakt, iż były to barwy 
cesarstwa, podkreślał antyrepublikańską postawę 
skrajnie prawicowych Freikorpsów.

Jest faktem bezspornym, że boje przeprowa-
dzone były z obydwu stron z ogromną determi-
nacją i wysiłkiem, niejednokrotnie dochodziło 
do walk na broń białą. Walki objęły obszar o 
powierzchni 10 na 15 kilometrów. Wiele wzgórz 
i przysiółków przechodziło wielokrotnie z rąk do 
rąk. Próba odbicia Góry przez Polaków 2 czerwca 
zakończyła się niepowodzeniem. Po stronie pol-
skiej, w literaturze przedmiotu, jak w memuary-
styce, bitwa u stóp Góry św. Anny do dziś uważana 
jest za „symbol bohaterstwa ludu górnośląskiego”, 
„symbol walki mieszkańców Górnego Śląska o 
przynależność do polskiego pnia narodowego”, 
„miejsce o szczególnym znaczeniu patriotyczno-
-narodowym”. W polskim spojrzeniu na bitwę 
liczy się fakt, że właśnie tu w jednym szeregu z 
powstańcami walczyli liczni ochotnicy z innych 
ziem polskich. Należy wymienić szczególnie kade-
tów lwowskich. Bohaterska śmierć jednego z nich 
– Karola Chodkiewicza- już w II Rzeczypospolitej 
uważana była za przykład patriotycznej postawy 
młodzieży polskiej. 

Nowa ofensywa niemiecka, rozpoczęta 4 
czerwca, doprowadziła do wygięcia frontu na 
rubież Olszowa-Zalesie Śląskie-Ujazd, skąd kon-
tynuowano natarcie w kierunku Kędzierzyna. 
Rejon Góry św. Anny został ostatecznie w rękach 
niemieckich, ale główny cel ataku, jakim było 
rozerwanie centrum frontu powstańczego, nie 
został spełniony. Ciężkie straty obu walczących 
stron spowodowały ich wyczerpanie i stopniowe 
wygasanie walk.

Dążenia zmierzające do likwidacji powstania, 
uzewnętrzniane przez rząd polski i Korfantego, 
odpowiadały interesom mocarstw ententy, 
którym zależało na możliwie szybkim rozwią-
zaniu dość kłopotliwego dla nich konfliktu na 
Górnym Śląsku. Już pod koniec maja wznowiono 
negocjacje, które doprowadziły do wyznaczenia 
linii demarkacyjnych i neutralnego pasa rozgra-
niczającego walczące strony, a także warunków 
rozejmu. Równoczesna ewakuacja rozpoczęła się 
28 czerwca i trwała do 5 lipca. Jeszcze w trakcie 
trwania powstania mocarstwa zachodnie ustaliły, 
iż o podziale Górnego Śląska zadecyduje Rada 
Najwyższa. Sierpniowe obrady w Paryżu nie przy-
niosły jednak rozstrzygnięcia. Francusko-angielski 
spór, który toczył się przede wszystkim o to, czy 
możliwy jest podział okręgu przemysłowego, za-
kończył się skierowaniem sprawy górnośląskiej do 
ostatecznego rozpatrzenia Radzie Ligi Narodów, 
która 12 października 1921 roku podjęła osta-
teczną w tej kwestii decyzję. Zakończono w ten 
sposób prawie dwu i pół letni polsko-niemiecki 
spór o Górny Śląsk. Rozstrzygnięcie w tej sprawie 
zaaprobowała Rada Ambasadorów 20 paździer-
nika. Proces przejmowania przez obydwie strony 
przyznanych im części obszaru plebiscytowego 
rozpoczął się w nocy z 16/17 czerwca. Operacja ta 
została zakończona podniosłymi uroczystościami 
patriotycznymi. Polska główna manifestacja odby-
ła się 16 lipca 1922 roku w Katowicach. Granica 
wersalska przecięła Górny Śląsk na 17 lat. Powiat 
strzelecki pozostał w Niemczech.

Marek Masnyk

Powstaniec Józef Wilkowski z Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Wł. H. Kajstura

Powiat strzelecki w okresie powstań śląskich i plebiscytu

Tekst prof. dr. hab. Marka Masnyka, obecnego Rektora Uniwersytetu Opolskiego, ukazał się w 
książce „Strzelczan Album Rodzinny. Od kołyski aż po grób” wydanej przez Powiat Strzelecki w 2012 r. 
Tu – jego skrócona wersja.

dok. ze str. 8

W najbliższym czasie - kolejny tekst o Powstaniach Śląskich
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Pierwsze wzmianki na piśmie dotyczące piwowarstwa oraz wyszynku na Śląsku pochodzą z XII 
wieku. 

Niezaprzeczalnie sam wyszynk nierozerwalnie związany był z produkcją piwa na danym terenie. 
Na ziemi strzeleckiej pierwsze przywileje piwowarskie określał urbarz  z 1534 r. sporządzony przez 
Hansa Jordana, nadający prawo warzenia piwa dla każdego mieszkańca Strzelec Opolskich. 

Kolejni właściciele miasta – członkowie rodziny Redenów (koniec XVI wieku) uporządkowali admi-
nistrację, co rzutowało na dalszy przemysłowy rozwój miejscowości. Strzelce Opolskie oraz przyległe 
wsie stały się  ośrodkami produkcji chmielu, który oprócz jęczmienia jest podstawową przyprawą 
służącą do produkcji piwa. Wytwarzane piwa ze względu na krótką trwałość tego produktu były 
spożywane głównie przez lokalną społeczność.

Słowo karczma według Słownika etymologicznego Aleksandra Brücknera oznaczało naczynie – 
dzban, służący do noszenia i lania napojów. Jak twierdził Zygmunt Gloger w swej Encyklopedii staro-
polskiej, gospody były już znane za czasów piastowskich. Stanowiły ważne miejsce spotkań różnych 
grup społecznych. Lokale usytuowane były głównie w centrum wsi (przy kościołach, kuźniach) czy też 
przy głównych traktach komunikacyjnych. Jednakże do 1845 roku – czyli daty zniesienia przymusu 
propinacyjnego w Prusach, gospody należały najczęściej do właścicieli majątków ziemskich, którzy 
w swoich folwarkach produkowali piwo i gorzałkę do wyszynku. W połowie XIX wieku, dzięki zmia-
nie przepisów administracyjnych, karczmy stanowiły prywatne majątki karczmarzy. W  tym czasie 
również wykształcił się zawód karczmarza. W przeważającej części gospody były prowadzone przez 
całe rodziny i stanowiły ich główne źródło utrzymania, a jeżeli to nie wystarczało, karczmarz trudnił 
się dodatkowo rzemiosłem lub prowadził sklep wielobranżowy. Taka sytuacja miała miejsce w wielu 
strzeleckich wsiach. 

Karczmy można podzielić na wjezdne (zajezdne) wyposażone w jedną izbę wyszynkową oraz 
pomieszczenia służące do nocowania oraz stajnie dla koni. Tego rodzaju lokale często nazywano goś-
cińcami. Niekiedy usytuowane były również w odludnych miejscach, jako przystanek dla zagubionych 
podróżnych. Ze względu na dynamiczny rozwój linii kolejowych w połowie XIX wieku i początku XX 
wieku liczba tego rodzaju lokali powoli zanikała. 

Karczmy niewjezdne często sadowiono w zwykłych chałupach chłopskich, wyposażone były w 
jedną izbę wyszynkową. Jeśli karczma nie przynosiła dochodów, zawsze 
można było zlikwidować działalność i z powrotem zamieszkać w po-
mieszczeniach budynku.

Podstawowy wystrój każdej izby wyszynkowej stanowił mebel zwany 
szynkwasem, bufetem, który  był  długą sza� ą z zaślepionym ozdobnym 
frontem,  wyposażonym w nalewak – pipę do lania piwa, umocowaną na 
blacie, pod którym znajdowała się beczka i instalacja nalewaka. Szynk-
was usytuowany był  naprzeciwko wejścia. Często stała na nim witryna 
z zakąskami. Z tyłu za bufetem umieszczony był regał z rzędami szklanic, 
kieliszków i kufl i do piwa ustawionymi na półkach.  Zakłady gastronomicz-
ne prześcigały się aby zdobyć klientów. W tym celu starano się serwować 
jak najlepsze trunki oraz jedzenie tj.: chleb własnego wypieku, wędliny 
także własnego wyrobu, ryby, rozmaite dania na gorąco. Stali klienci 
jadali zwykle przy szynkwasie, natomiast przyjezdni zajmowali miejsca 
siedzące przy stołach - prostych ławach,  bez obrusów, przy których 
ustawiano ławki. Dodatkowy wystrój każdej karczmy stanowiły reklamy  
browarów, które zaopatrywały lokal w trunki. Na strzeleckich wsiach 
często można było spotkać reklamę opolskiego browaru Schultheiss-
-Patzenhofer, namysłowskiego Haselbacha, głubczyckiego Weberbauera 
czy strzeleckiego Lagerbrauerei Ed. Dietrich K.G. – browarów, które w XX 
wieku produkowały piwo na skalę przemysłową. 

Karczmarze starali się by pomieszczenia były urządzone  gustownie. 
W doborze elementów kierowali się funkcjami użytecznymi oraz obo-
wiązującymi trendami w wystroju wnętrz. Izby były często pomalowane 
wałkiem w różne kolory i wzory, na ścianach wisiały landsza� y i oleodruki 
o rozmaitej tematyce. W wielu przypadkach motywem przewodnim były 
słynne, przepiękne jelenie na rykowisku, Jeśli karczma specjalizowała się 
w daniach z dziczyzny, wystrój przyjmował formę anturażu myśliwskiego, 
z zamieszonymi na ścianach trofeami, porożami  jeleni lub kłami dzika. Na 
zachowanej ikonografi i widać, że wnętrza wielu wiejskich karczm urzą-
dzone były gustownie, wzbogacone o gustowne dekoracje. Schludność 
lokali dodatkowo podkreślały eleganckie obrusy i fl akony z kwiatami. 

Karczma była w okresie międzywojennym miejscem zabaw i rozma-
itych gier.

Popularną rozrywką był nieduży bilard z grzybkiem. Takie stoły znaj-
dowały się w wielu lokalach. Liczni sympatycy tej gry, spędzali przy piwie 
i papierosach wiele wieczorów. 

W karczmie poruszano ważkie tematy polityczne, nie brakowało 
wówczas chętnych do  dyskusji i konfl iktów. Następował bezpośredni 
przepływ informacji podczas wymiany poglądów. Przy kontuarze moż-
na było przeczytać aktualne  gazety, a w niektórych lokalach posłuchać 
również radia.

Niejednokrotnie w gospodach urządzano potańcówki, do których 
przygrywały lokalne orkiestry. W niektórych lokalach usytuowane były 
duże sale taneczne, w których odbywały się występy wędrownych trup 
teatralnych, koncerty, wesela, a także wiejskie zebrania np. podczas 
dożynek.  Każda taka impreza musiała się kończyć o określonej godzinie, 
co było uzgadniane z władzami administracyjnymi. 

Funkcjonowanie lokali gastronomicznych już od końca XVIII  wieku 
było normowane przez przepisy krajowego prawa administracyjnego. 
W miastach gwarantami porządku publicznego byli mieszczanie i policja  
-  służba państwowa. Na wsiach tę funkcje sprawowali panowie, starosto-
wie, a później sołtysi. Jednym z pierwszych przepisów prawa była ordyna-
cja policyjna z 1804 roku. Zawierała ona obowiązujący karczmarzy zakaz 
przyjmowania na nocleg osób obcych, nie zameldowanych uprzednio u 
sołtysa. W  przydrożnej  gospodzie  oprócz izby wyszynkowej powinien 
znajdować się jeden pokój przygotowany na nocleg dla podróżnych. 
Gospoda winna być zamknięta po 22.00, chyba że goście mieli zgodę 
pana ziemskiego na przeprowadzenie imprezy. Sprzeniewierzenie się 
przepisowi pociągało za sobą karę w postaci utarty koncesji. Nierzadko 
zdarzało się, że karczmarze trudnili się nielegalnym paserstwem albo wy-
dawali alkohol za przedmioty - przyłapani na gorącym uczynku,  podlegali 

Słów kilka o gastronomii na wsiach strzeleckich z przełomu XIX i XX wieku. Cz. 1
Karczmy

karze. Zakazano wydawania alkoholu za zboże i inne płody rolne (handel wymienny). W karczmach 
często dochodziło do konfl iktów, istniał jednak bezwzględny zakaz bijatyk. Ukrywanie takich praktyk 
i ich uczestników, było zabronione pod groźbą kary grzywny lub utratą koncesji na lokal. Podobna 
dolegliwość groziła w przypadku kredytowania konsumpcji żołnierzy. Obowiązywał bezwzględny zakaz 
wydawania alkoholu osobom nieletnim. W karczmie sprzedawano wyłącznie alkohol koncesjonowany, 
co było związane z podatkiem akcyzowym. Istniały przepisy dotyczące mocy oferowanych klientom 
trunków, jak również normy określające objętości sprzedawanych trunków. 

Restrykcje obejmowały także gry hazardowe. Przepisy zabraniały nielegalnych zgromadzeń prze-
ciwko władzy (panom ziemskim lub państwu). Jak widać zestaw obowiązujących przepisów dokładnie 
reglamentował zachowania obowiązujące w miejscach publicznych, jakimi niewątpliwie były lokale 
gastronomiczne wszelkiego autoramentu. 

W tym miejscu warto wspomnieć o niezwykle aktywnym ruchu abstynenckim, który rozpowszech-
nił się w połowie lat 40. XIX wieku na Górnym Śląsku. Działania społeczne zapoczątkowali ks. Alojzy 
Fietzek oraz franciszkanin Stefan Brzozowski w słynnym miejscu pątniczym – Piekarach Śląskich. Po-
wstanie ruchu trzeźwości spowodowane było plagą pijaństwa, które dotknęło społeczności wiejskie 
nie tylko na terenie Górnego Śląska. Walkę z nałogiem podjął Kościół katolicki, a przyjęła ona formę 
przysięgi trzeźwości składanej przez  całe grupy pielgrzymów, między innymi w samych Strzelcach 
Opolskich jak i w klasztorze na Górze św. Anny. 

Aktywny ruch abstynencki niewątpliwie spowodował spadek sprzedaży w karczmach wiejskich. 
Po tym bardzo krótkim opisie historycznym omawianego zagadnienia warto poświęcić kilka słów 

współczesnej sytuacji karczm. Z obserwacji terenowych przeprowadzonych współcześnie w powie-
cie strzeleckim w oparciu o historyczny materiał ikonografi czny wynika, że większość budynków, w 
których mieściły się lokale gastronomiczne przetrwała. W niektórych obiektach  działalność typu 
gastronomicznego jest kontynuowana. 

Izabela Jasińska

Izabela Jasińska jest etnografem, pracuje w Muzeum Śląska Opolskiego, w Dziale Edukacji Muzealnej. 
Prowadzi badania terenowe nad obrzędowością doroczną, strojem  ludowym i dawnym handlem.

Barut – lata 30. XX wieku oraz 2012r. 

Rozmierka lata 30. XX wieku oraz 2021r. 

Żędowice ok. międzywojenny oraz 2021 r.

Staniszcze Wielkie ok. międzywojenne i 2021 r. 
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Przed 20 laty Powiat Strzelecki i Powiat Soest zawarły umowę o 
partnerstwie. Jej podpisanie stanowiło formalne przypieczęto-
wanie więzi łączących te dwie krainy od wielu lat: historycznych 

i sentymentalnych, nawet rodzinnych, sięgających jeszcze czasów 
międzywojennych. Nawet zimnowojenne czasy nie doprowadziły do 
ich zerwania. Po roku 1989 nasze powiązania jeszcze się zacieśniły. 
Pandemia przerwała bezpośrednie kontakty, ale nie współpracę. Co 
miesiąc na łamach naszego dwutygodnika przybliżać będziemy nasz 
partnerski powiat. 

Spacerowicze znajdą w parku odprężające 
odcinki leśne, np. promenada nad jeziorem 
Möhnesee dookoła półwyspu Hevehalbinsel
albo ścieżki WaldKulTour-Routen, które za-
praszają do wędrowania zgodnie z mott em 
„Natura spotyka kulturę”. Dla wytrawnego 
trapera niezłym wyzwaniem będzie 240-kilo-
metrowy odcinek Sauerland-Waldroute. 
Niezależnie, czy zdecydujemy się na trasę eta-
pami, czy na kilkudniową wycieczkę, będzie 
to widowiskowe przeżycie, bo trasy prowadzą 
przez bagna, wspaniałe pomniki przyrody i 
miejsca widokowe z bajeczną panoramą z 
wieży Lörmecke-Turm. Nad jeziorem Möhne-
see – zwanym westf alskim morzem – wieża 
Möhnesee-Turm wznosi się jak latarnia na 
morzem drzew. Niezapomnianym przeżyciem 
jest „las dźwięków“ nad jeziorem Möhnesee,  
który wyostrza zmysły na przeżywanie lasu i 
jego odgłosów. Innym równie mocnym prze-

Morze drzew
– odkrywanie i przeżywanie przyrody w Parku Krajobrazowym Arnsberger Wald

Park Krajobrazowy Arnsberger Wald jest jednym z największych 
obszarów leśnych w całych Niemczech. Nie ma ogrodzenia, a 

zwiedzanie go nic nie kosztuje. Na obszarze 600 km² urozmaico-
nych pagórkami, dolinami, strumieniami i jeziorami, park oferuje 
wspaniałe widoki, gęsto rosnące drzewa, ale i osnute legendami 
tajemnicze miejsca, zamki i grody. Tu kultura i natura współeg-
zystują bez żadnych przeszkód. Wielu turystów chętnie powraca 
w to miejsce (często podczas samotnych wędrówek, ale jeszcze 
częściej z rodziną lub w grupie), aby za każdym razem odkrywać 
teren parku na nowo, i zawsze znajdują coś ekscytującego, czego 
wcześniej nie odkryli. Wiele kilometrów dobrze oznakowanych 
szlaków turystycznych, ścieżki tematyczne i edukacyjne oferują 
świetną alternatywę na wycieczki dla każdego według jego upo-
dobań, wieku czy warunków fi zycznych. 

Więcej informacji: www.naturpark-arnsberger-wald.de

życiem zarówno 
dla dużych, jak 
i małych, jest 
wizyta w parku 
dzikich zwierząt Wildpark Völlinghausen i 
Bilsteintal.  Można tu obserwować jelenie 
wschodnie, szlachetne czy daniele albo na-
wet pawie. 

Wycieczki tematyczne śladami rzek czy 
bobrów pozwalają dowiedzieć się wielu cie-
kawych informacji na temat tutejszej fl ory i 
fauny. Warto odwiedzić punkt informacyjny 
w budynku starego młyna zwanym Günner 
Mühle albo charakterystyczny „leśny statek” 
przy wejściu do Bibertal. „Leśny statek“ jest 
częstym punktem wyjściowym większości wy-
cieczek. Niezmiennie od momentu założenia 
Parku Krajobrazowego Arnsberger Wald w 
1961 roku, w centrum znajduje się ochrona 
przyrody i przeżycia na łonie natury. 

Widok z wieży - Warstein Lörmecke(c) Tourismus NRW e.V. (A1)

Wieża widokowa nad Möhnesee

Nad jeziorem Möhnesee - (c) Klaus-Peter Kappest Sauerland Tourismus e.V.

Park Krajobrazowy Arnsberger Wald (c)Klaus-Peter Kappest (2)

Statek leśny w Parku Krajobrazowym Arnsberger Wald - (c) Klaus-Peter Kappest
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Radość czytania 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca

Diagnoza zaburzeń nastroju u dzieci i 
młodzieży jest trudniejsza niż u dorosłych, 

gdyż dzieci nie zawsze potrafią mówić o swoich 
uczuciach. Depresja jest chorobą, która przy-
pominać może inne zaburzenia. Rodzice często 
mogą być przekonani, że dziecko przeżywa okres 
buntu lub doświadcza problemów somatycznych, 
a tymczasem za objawami tymi może kryć się 
depresja. Jakie są zauważalne objawy depresji? 
Różne i bardzo podobne, do tych występujących 
u dorosłych. U dzieci będą to m.in. smutek, 
przygnębienie, obniżenie nastroju, płaczliwość, 
ale też nadmierna drażliwość, złość, wrogość w 
stosunku do innych. Może pojawić się apatia, 
ograniczenie albo rezygnacja z ulubionych zainte-
resowań i aktywności, niechęć do podejmowania 
codziennych obowiązków np. dziecko nie chce 
chodzić do szkoły, uczyć się, wstawać rano, a 
także ma niskie poczucie własnej wartości, spa-
dek energii, zaburzenia koncentracji, trudności z 
podejmowaniem decyzji, nadmierna wrażliwość 
na porażkę lub odrzucenie, zwiększenie lub 
zmniejszenie apetytu/wagi, bóle somatyczne 
(głowy, brzucha), spowolnienie lub wręcz pobu-
dzenie aktywności ruchowej, depresyjne myślenie 
(„Jestem beznadziejny/a, gorszy/a”, „Wszystko 
jest bez sensu”), a także myśli, że chciałoby się 
umrzeć, działania autoagresywne, myśli lub próby 
samobójcze, utrzymujące się odczuwanie smut-
ku, uczucia beznadziejności, wagary lub groźby 
ucieczki z domu.

Jakie są przyczyny występowania depresji, 
czyli skąd się bierze? Przyczyn jest naprawdę 
wiele - stres, za duże napięcie, problemy w szko-
le, w relacjach z rówieśnikami, traumatyczne 
doświadczenia (śmierć bliskiej osoby, rozwód 
rodziców, choroba) brak bliskich relacji, zbyt duża 
swoboda i luz, związana z brakiem obowiązków, 
nadmierna ilość obowiązków i zadań do wy-
konania, pogorszenie ocen w szkole, zerwanie 
przyjaźni. Przyczyną stanów depresyjnych może 
być też brak słońca np.; duży odsetek dzieci w 
krajach skandynawskich cierpi na depresję. Stany 
depresyjne uwarunkowane są też biologicznie, 
chodzi tu głównie o biochemię naszego mózgu 
(zachwianie równowagi chemicznej w mózgu, 
spowodowane niewłaściwym działaniem tzw. 
neurotransmiterów, odpowiedzialnych za re-
gulację wydzielania „hormonów przyjemności” 

Jak radzić sobie z życiem?
- endorfin). Problemy z nastrojem mają również 
związek z dziedziczeniem. Dzieci, których matka 
lub ojciec cierpi na zaburzenia nastroju, mają 
ponad 50 procent szans, że sytuacja ta powtórzy 
się u nich. Z kolei negatywne wydarzenia życiowe 
i stres mogą przyczynić się do zmniejszenia „od-
porności” na smutek i inne negatywne emocje. Jak 
pokazują wyniki badań, 7-14% dzieci doświadcza 
epizodu tzw. dużej depresji przed ukończeniem 
15 roku życia. Wśród zaburzeń nastroju wyróżnia 
się; dużą depresję – utrzymujący się dwa tygodnie 
depresyjny nastrój, poirytowanie lub wyraźny 
spadek zainteresowań i odczuwania przyjemności, 
które wiążą się z codzienną aktywnością (obecne 
są również inne objawy zaburzenia nastroju), 
dystymię – chroniczny depresyjny nastrój lub 
poirytowanie, utrzymujący się przez przynajmniej 
rok, manię z depresją (zaburzenie dwubieguno-
we), zaburzenia nastroju wywołane chorobami 
somatycznymi – choroby onkologiczne, uszko-
dzenia ciała, infekcje, choroby chroniczne, mogą 
wywołać symptomy depresji, zaburzenia nastroju 
wywołane nadużywaniem substancji psychoak-
tywnych – symptomy depresji, które występują 
na skutek działania leków, narkotyków, toksyn i 
innych form leczenia. Co robić, jak postępować/
reagować na niepokojące zachowania dziecka? 
Niestety nie ma określonego schematu działania. 
Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidual-
nego podejścia. To co mogą zrobić rodzice to nie 
naciskać nadmiernie - (komentarze czy uwagi typu 
„weź się w garść” nie przyniosą efektu, jeśli bę-
dzie to przypadek depresji klinicznej). Zły humor, 
smutek, rozdrażnienie z powodu sprzeczki z kole-
gami, czy otrzymania złej oceny nie zawsze muszą 
oznaczać depresję. Natomiast jeśli takie objawy 
zaczynają uniemożliwiać dziecku codzienne funk-
cjonowanie, należy zasięgnąć pomocy specjalisty. 

Najważniejsza jest stała obserwacja zacho-
wania dziecka. Uważny i mądry rodzic wie, że 
warto rozmawiać z dzieckiem o jego samopo-
czuciu, emocjach, zmartwieniach. Zdecydowanie 
ułatwiają to prawidłowe relacje z dzieckiem. Taka 
rozmowa powinna przebiegać naturalnie, dziecko 
musi czuć, że zostało wysłuchane i zrozumiane. 
Zaburzenia nastroju są poważną chorobą. Nie są 
spowodowane niedostateczną opieką rodzicielską 
lub czymś z czego się „ wyrasta”. Diagnozę stawia 
lekarz psychiatra dziecięcy lub inny specjalista 

zajmujący się zdrowiem psychicznym. Pomocne 
w diagnozie są rozmowy z rodzicami i opinie 
nauczycieli/osób z bliskiego otoczenia dziecka. W 
procesie leczenia stosuje się leki przeciwdepre-
syjne w połączeniu z psychoterapią (najczęściej 
poznawczo-behawioralną i /lub interpersonalną), 
terapią rodziny. Jak dotąd, nie ma narzędzi do 
zmniejszania częstości występowania tych zabu-
rzeń u dzieci. Wczesna interwencja, może zmniej-
szyć ciężkość objawów, pomóc dziecku w jego 
normalnym rozwoju oraz poprawić jakość życia.

Pamiętajmy! Rodzice powinni reagować na 
informacje pochodzące od samego dziecka, od 
osób pochodzących z bliskiego otoczenia dziecka, 
ale także na inne niepokojące sygnały, jak np. 
zmiana dotychczasowego zachowania w relacjach 
z rówieśnikami, rezygnacja z ulubionych aktywno-
ści. Dzisiaj zamiast poradnika, choć takie istnieją, 
proponuję lekturę dla nastolatków i ich rodziców. 
„Szkoła bohaterek i bohaterów czyli jak radzić so-
bie z życiem” Przemysława Staronia w nietypowy 
sposób udziela odpowiedzi na wątpliwości i pyta-
nia młodych ludzi wkraczających do świata doro-
słych. Bycie nastolatkiem to chyba najtrudniejszy 
okres w życiu. Młodzi niechętnie opowiadają o 
swoich emocjach, nastrojach. Czasem nie mają 
zwyczajnie z kim pogadać. Dla wielu z nich dzisiej-
sza szkoła niestety nie jest autorytetem (przykro, 
ale w szkole nie ma przedmiotu traktującego o 
ludzkich emocjach). To nie jest miejsce w którym 
mogą liczyć na zrozumienie. Nastolatek dokonuje 
wyborów, ocen, a przede wszystkim zmaga się z 
różnorodnymi emocjami. Wielu z nich nie rozu-
mie. Jego osobowość wciąż się kształtuje. Nadal 
znajduje się na początku drogi, nie na wszystko 
potrafi spojrzeć z dystansem. A najbardziej 
czułym punktem jest on sam. Przemek Staroń, 
Nauczyciel Roku 2018, psycholog z Uniwersytetu 
SWPS, nominowany do ”nauczycielskiego Nobla”, 
fan Harry’ego Pottera i klocków Lego zebrał od 
młodych ludzi, w tym swoich uczniów i uczennic, 
pytania i lęki, z jakimi się borykają, np. czy warto 
się zakochiwać, co jest w życiu ważne, dlaczego 
wygląd ma takie duże znaczenie, skąd brać siłę 
do pokonywania trudności, jak znieść porażkę, jak 
poradzić sobie z demonami przeszłości, lękiem, 
wyśmiewaniem, utratą kontroli, smutkiem, bra-
kiem chęci do działania. Później, co nietypowe, 
sięgnął po historie z literatury, filmu, gier i pokazał, 

jak można sobie z tymi małymi i dużymi wyzwania-
mi poradzić. Podparł się wiedzą psychologiczną, 
której podstawy wykłada w wyjątkowo prosty 
i zrozumiały sposób. Wplata je w opowieści o 
znakomicie znanych czytelnikom bohaterach m.in. 
serii o Harrym Potterze, „Gwiezdnych Wojen”, 
„Stranger Things”, „Małego Księcia”, Muminków, 
Avengersów, „Władcy Pierścieni”. „Szkoła bo-
haterek i bohaterów” to skrzyżowanie powieści 
przygodowej z poradnikiem i pamiętnikiem. Nie 
znajdziemy w niej bagatelizowania problemów, 
zbędnego moralizowania czy pouczania. Bawi, 
wciąga, inspiruje do myślenia. A przede wszystkim 
dostarcza młodym czytelnikom i czytelniczkom 
konkretnych narzędzi radzenia sobie z trudnoś-
ciami. Wielu z nas, do czego się nie przyznaje, 
podziwia bohaterów literackich czy filmowych. 
Młody człowiek dzięki książce dostrzeże znacz-
nie więcej. Autor zachęca młodych do refleksji i 
zastanawiania się nad sobą, poznawania siebie. 
Natomiast posługiwanie się językiem opowieści ze 
świata popkultury pozwala czerpać wielką frajdę 
z lektury. Szczególnie polecam rozdział „Czy to źle 
być smutnym”. 

Zapraszam do czytania. 
Ewa Zaremba 

pedagog

Media, zarówno te tradycyjne, jak i elek-
troniczne, mają bardzo duży wpływ na 

nasze życie – w różnych jego obszarach. Rozumie-
nie tego wpływu i jego mechanizmów powoduje, 
że możemy korzystać z nich bardziej świadomie, 
z większą korzyścią dla siebie, a jednocześnie 
uniknąć niejednej pułapki.

We współczesnym świecie trudno wyobrazić 
sobie życie bez mediów – tych tradycyjnych, jak 
prasa, radio i telewizja, a także tych elektronicz-
nych (zwanych w literaturze „nowymi mediami”) 
– internetu, komputerów, smartfonów. Odgrywają 
one w naszym życiu istotną rolę i pełnią różne 
funkcje. Jednakże, choć korzystanie z nich daje 
nam wiele korzyści, może być też obarczone pew-
nymi negatywnymi konsekwencjami, z których 
młodzi ludzie nie zawsze lub nie w pełni zdają 
sobie sprawę. W związku z sytuacją epidemiolo-
giczną my i nasze dzieci jesteśmy ciągle narażeni 
na nieustanny wpływ multimediów. 

W dużej mierze jest to spowodowane po 
prostu  koniecznością (nauczanie zdalne), a nie 
wyborem...

Internet stał się nieodłącznym elementem 
życia społecznego - źródłem rozrywki, zdobywania 
wiedzy czy sposobem robienia zakupów. Najak-
tywniejszą grupą korzystającą z sieci jest młodzież. 

Pracujemy w cyberprzestrzeni, uczymy się, 
odpoczywamy i spotykamy się ze znajomymi. 
Można więc się zastanowić czy oprócz tego inter-
netowego świata jest coś jeszcze?

Przychodzi na myśl znaczenie chińskiego 
symbolu Jin –Jang, który oznacza równowagę. 

Mniej ekranu, więcej zabawy
Cóż innego, jak nie równowaga jest wskazana w 
każdym wymiarze.? Podążając za tokiem tej filo-
zofii warto wdrożyć ją w życie także w codziennym 
funkcjonowaniu w obliczu szalejącej pandemii.  
Musimy mieć świadomość, że ekrany zabierają 
nam czas. Musimy to kontrolować. W przeciwnym 
wypadku ucierpią na tym nasze relacje rodzinne, 
zabraknie czasu na zabawę i rozmowę z dziećmi. 
A to właśnie zabawa odgrywa kluczową rolę w 
prawidłowym rozwoju dziecka. Poprzez zabawę 
dziecko uczy się: dawać, brać, dzielić, współpra-
cować. Rozwija swoje kompetencje społeczno – 
emocjonalne,  kształtuje umiejętność kierowania 
swym zachowaniem, zdobywa informacje na swój 
temat, poznaje swoje możliwości i zdolności. 
Zabawa wbrew powszechnej opinii nie jest prze-
znaczona tylko dla „maluchów”. Jest potrzebna 
dziecku, ale również rodzicom, ponieważ dostar-
cza informacji na temat rozwoju dziecka i pozwala 
lepiej je poznać, wspomaga również rozwój rodzi-
ca, odstresowuje, a dzięki przeżywanym podczas 
niej emocjom wzmacnia więź.

Propozycje - co zrobić 
aby zachować równowagę?

Po pierwsze: Zdobądź wiedzę na temat cy-
berbezpieczeństwa  
Rodzice często powtarzają „nie znam się na 
nowych technologiach”. Tymczasem wiedza na 
temat cyfrowego świata i bezpiecznego poru-
szania się po ścieżkach Internetu jest dostępna 
dla każdego. Wraz z nową sytuacją pojawiało się 

bowiem w sieci wiele wartościowych kampanii, 
materiałów, platform edukacyjnych, e-zasobów, 
które pomagają w nauce zdalnej, zdobywaniu 
nowych kompetencji i zrozumieniu cyberzagrożeń 
– wystarczy po nie sięgnąć.

Po drugie: Zadbaj o czas offline    
Ważne jest więc, by znaleźć alternatywę – wy-

brać aktywności bez komputera. Mogą to być gry 
planszowe, karty, wspólne gotowanie, zabawa w 
berka, chowanego, jazda na rowerze czy niedziela 
bez nowych technologii.

Po trzecie: Ustal nowe zasady higieny cy-
frowej 

Pamiętajmy o tym, wyznaczając zasady 
korzystania z internetu. Dzieci potrzebują mieć 
czas w sieci, poza lekcjami, kiedy mogą pogadać 
ze znajomymi. A robią to bardzo różnie, poprzez 
media społecznościowe lub podczas grania. 
Musimy zmienić swoje podejście i zmodyfikować 
higienę cyfrową, ucząc dzieci drobnych kroków: 
zrób co jakiś czas przerwę, przejdź się, wywietrz 
pomieszczenie itp.

Po czwarte: Chroń dziecko
Kiedy jednak zdecydujemy się już spełnić ma-

rzenie dziecka o posiadaniu smartfona czy tabletu, 
wyposażmy urządzenie w filtry kontroli rodziciel-
skiej i aplikacje chroniące najmłodszych przed 
dostępem do szkodliwych treści. W przypadku 
starszych dzieci wręczenie prezentu poprzedźmy 
rozmową na temat wspólnie ustalonych zasad 
użytkowania sprzętu i czyhających w sieci cyberza-
grożeń. Dajmy też odczuć dziecku, że zawsze może 
przyjść do nas po radę i pomoc, gdy doświadczy 

trudnej sytuacji w sieci.
Po piąte: Daj dziecku dobry przykład  

  
  
Stwierdzenie, że przykład idzie z góry, nadal jest 
aktualne. Dzieci naśladują dorosłych, dlatego na-
sze zakazy, ostrzeżenia, zasady nie zadziałają, jeśli 
swoim zachowaniem nie dajemy dobrego przykła-
du, jak mądrze korzystać z nowych technologii i 
szukać alternatywy dla czasu spędzanego online. 
Jeżeli sami zza ekranu mówimy „odłóż smartfon”, 
„wyłącz grę”, to nasze słowa nie mają właściwie 
żadnego znaczenia. Ustalając domowe zasady 
korzystania z nowych technologii, powinniśmy 
stosować się  do nich wspólnie! 

A przede wszystkim: powinniśmy się skupić 
na tym co najważniejsze    
Znajdź czas na BYCIE z dzieckiem i rób to syste-
matycznie, najlepiej każdego dnia i pamiętaj, że 
bardziej niż ilość czasu liczy się zaangażowanie i 
autentyczna uwaga. 

Propozycje sposobu spędzania czasu z dziećmi 
i różnorodnych zabaw prezentujemy na stronie 
facebookowej Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Strzelcach Opolskich w ramach cyklu 
„Mniej ekranu, więcej zabawy”.

Katarzyna Wojutyńska, Dorota Rosiak
psycholodzy 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich w dniu 20 

kwietnia 2021 zorganizowała konferencję 
dla pedagogów i dyrektorów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych z terenu powiatu 
strzeleckiego pt. „Edukacja dzieci i młodzieży 
w czasie koronawirusa- szanse i ogranicze-
nia”. W spotkaniu przeprowadzonym zdalnie 
na platformie MS Teams uczestniczył także  
Józef Swaczyna Starosta Strzelecki, Waldemar 
Gaida Wicestarosta Strzelecki i Małgorzata 
Dybka starszy wizytator Kuratorium Oświaty 
w Opolu. 

Lokdown, edukacja zdalna, izolacja spo-
łeczna, komunikacja zapośredniczona to 
nowe pojęcia, z którymi od ponad roku spoty-
kają się dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele. 
Jak poradzić sobie w kryzysie koronawirusa, 
jakie niesie to szanse, ale stwarza też ograni-
czenia dla nauczania i wychowania? Jak przy-
gotować się na powrót do szkoły? - to pytania, 
z którymi próbowali zmierzyć się prelegenci z 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Mirosława Stańczak, dyrektor Poradni, 
omówiła trudności w sferze behawioralnej, 
poznawczej, emocjonalnej oraz związane z 
partycypacją w życiu społecznym, na jakie 
napotykają dzieci w czasie edukacji zdalnej. 
Przedstawiła także ofertę Poradni, która ma 
wspomóc uczniów z problemami w funkcjo-
nowaniu w grupie, z zaburzeniami lękowymi 
i depresyjnymi. Odbywają się spotkań on 
line poprzez MS Teams z dziećmi, rodzicami, 
nauczycielami, porady dla osób przebywają-
cych w kwarantannie. Działają grupy wsparcia 
pedagogów, doradców zawodowych on line. 
Przygotowane są filmy z propozycjami za-
baw z dziećmi prezentowane w ramach akcji 
„Mniej ekranu, więcej zabawy” na facebooku. 
Dostępna jest oferta ciekawych książek pre-
zentujących treści psychologiczno-pedago-
gicznych w cyklu artykułów „Radość czytania 
Poradnia poleca” na łamach dwutygodnika 
„Powiat Strzelecki”.  Podejmowane są naj-
bardziej ważne dla rodziców treści w cyklu 
prezentacji „Dziecko w Poradni” (Dysleksja, 
Dziecko zdolne, Strach, Pomoc w czasie pan-
demii). Dzieciom autystycznym i z zespołem 
Aspergera najtrudniej znieść czas nauczania 
zdalnego, dlatego przygotowując się na czas 
powrotu do szkoły Poradnia pragnie stworzyć 
„Centrum Szkoleniowo - Doradcze związane z 
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze 
szczególnym uwzględnieniem autyzmu”, w 
którym odbywałyby się spotkania dla grupy 
rodziców, nauczycieli, przygotowywane były 
materiały dydaktyczne oraz działała stała 
grupa specjalistów Poradni.

Planujemy przeprowadzenie akcji infor-
macyjnej „Dobre szkoły blisko Ciebie”, jako 
prezentacji multimedialnej oferty szkół po-
nadpodstawowych powiatu strzeleckiego na 
stronie facebookowej Poradni połączonych 

z konsultacjami z doradcami zawodowymi 
w formie zdalnej przez platformę MS Teams.

W dalszej części konferencji miało miej-
sce wystąpienie Anny Sławskiej, pedagoga 
Poradni, które dotyczyło analizy ankiet 
przeprowadzonych za pomocą MS Teamsa 
w dniach 15-22.12.2020 wśród uczniów szkół 
ponadpodstawowych powiatu strzeleckiego. 
W ankiecie wzięło udział 712 responden-
tów. Odpowiadali oni na pytania związane 
z samopoczuciem w czasie nauczania zdal-
nego, trudnościami i korzyściami, osobami, 
u których szukają wsparcia. Wyniki ankiety 
wskazują na poczucie osamotnienia i izolacji, 
choć były także były osoby, które świetnie się 
w tej sytuacji odnalazły.

Konsekwencje psychiczne i społeczne 
pandemii, w tym nauczania zdalnego to 
temat  wystąpienia Katarzyny Wojutyńskiej, 
psychologa Poradni. Pandemia zmieniła życie 
dorosłych i dzieci – brak możliwości realizo-
wania pasji i zainteresowań, brak wyjazdów, 
izolacja od dalszych członków rodziny. Relacje 
społeczne są niezbędne w prawidłowym 
rozwoju emocjonalnym człowieka, a ich brak 
często powoduje przewlekły stres i poczucie 
wykluczenia. Udało się doposażyć szkoły i 
technicznie rozwiązać sposób realizacji na-
uczania zdalnego, ale skutki społeczne są dziś 
trudne do przewidzenia. Większość uczniów 
mówi o tęsknocie za szkołą i potrzebie kon-
taktów z rówieśnikami, choć czas spędzony w 
domu z rodziną też był dla nich ważny.

Metody przeciwdziałania skutkom izolacji 
społecznej omówiła Irena Niewęgłowska,  
pedagog Poradni. Aby dobrze przygotować 
się do powrotu do szkoły należy już teraz 
pomóc uczniom w ponownym budowaniu 
relacji w grupie, utrzymywaniu kontaktów. 
Nazywanie emocji, dzielenie się nimi, wy-
rażanie ich, będzie niezwykle przydatne w 
tym procesie. Ważne są oczywiście relacje 
uczeń, rodzic, nauczyciel. Kontekst społeczny, 
rodzinny i cechy osobowościowe uczniów 
będą również wpływały na ich samopoczucie. 
Warto wzmacniać poczucie wartości dziecka, 
doceniać wysiłki, nie porównywać, wspierać 
mocne strony, być obok w czasie trudności i 
okazywać empatię. Kiedy zawodzą te metody 
trzeba zwrócić się po specjalistyczną pomoc, 
do pedagoga, psychologa, do Poradni.

Mamy nadzieję, na szybki powrót do 
normalności, do szkoły. Uczniowie, rodzice i 
nauczyciele na to czekają. Postarajmy się wy-
korzystać czas i dobrze do tego przygotować. 
Taki cel miała zorganizowana konferencja. A 
jeżeli zajdzie potrzeba skorzystajmy z facho-
wej pomocy, także w Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich. 
Zapraszamy.

Mirosława Stańczak
Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

Pandemia 
- zagrożenie i szanse dla edukacji

W dniach 8-10 kwietnia odbył się 
finał XXXI Olimpiady Teologii Ka-

tolickiej Poznań 2021. Hasło tegorocznej 
edycji brzmiało „Kim jestem? Chrześcijańskie 
spojrzenie na człowieka”. Do etapu finało-
wego tejże olimpiady zakwalifikowały się 
dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzelcach Opolskich –  Julia Bednarek i 
Magdalena Grochla. Obie uzyskały tytuły 
finalistek!

To jednak nie koniec dobrych wiado-
mości. 14 kwietnia odbył się finał XIX 

edycji Olimpiady Znajomości Afryki. Strze-
leckie liceum i całe województwo opolskie 
reprezentował Paweł Lebok, uczeń klasy 
drugiej. Etap centralny olimpiady odbył się 

Sukcesy uczniów 
strzeleckiego liceum

w formie stacjonarnej na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat 
specjalny finału brzmiał „Polskie misjonarki i misjonarze w Republice Południowej Afryki”. 
Paweł zajął 10. miejsce i uzyskał tytuł laureata

Warto dodać, iż jest to olimpiada interdyscyplinarna, wymagająca wiedzy z zakresu kilku 
dziedzin nauki: geografii, wiedzy o społeczeństwie, kulturze i historii kontynentu oraz religii. 
Jej celem jest promocja kontynentu afrykańskiego przy zwróceniu szczególnej uwagi na dzia-
łalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów 
naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje 
uczniów wokół idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez 
względu na jego pochodzenie oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Sabina Bęben

Ruszy 
szkoła 

policealna?
Wiele osób jest zainteresowanych 

zdobyciem nowych umiejętności, 
czy nowego zawodu. To właśnie dla nich dla 
nich jest oferta Powiatu Strzeleckiego.

Jeśli będą chętni – planuje się urucho-
mienie szkoły policealnej, kształcącej w 
kilku specjalnościach. Po co szukać nowego 
zawodu gdzieś daleko? Albo szkoły, za którą 
trzeba płacić? Ta – będzie bezpłatna!

Jeśli więc jesteś zainteresowany przed-
stawioną ofertą – głosuj! To szansa, jakiej 
jeszcze u nas nie było! 

Na głosowanie zostało jeszcze tylko kilka 
dni – głosować można do końca kwietnia!

Julia Bednarek

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

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

O F E R T Y   P R A C Y

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

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

TAPICER MEBLOWY OLSZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  umiejętność tapicerowania
POMOCNIK TAPICERA OLSZOWA -  wykształcenie podstawowe
PAKOWACZ MEBLI OLSZOWA -  wykształcenie podstawowe
MONTAŻYSTA OLSZOWA -  wykształcenie średnie zawodowe,
  -  wymagane doświadczenie w montażu mebli
KROJCZY TAPICERKI MEBLOWEJ SZCZEPANEK -  wykształcenie podstawowe
POMOCNIK OPERATORA /  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
KONTROLA JAKOŚCI  -  znajomość obsługi komputera
OPERATOR MASZYN CNC RASZOWA/  -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
 KĘDZIERZYN – KOŹLE
MECHANIK MASZYN  RASZOWA/ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
DO OBRÓBKI METALI KĘDZIERZYN – KOŹLE -  min. 5 lat doświadczenia zawodowego
REKRUTER/ REKRUTERKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego,
  -  znajomość j. niemieckiego w stopniu bardzo dobrym
GRAFIK/ OPERATOR URZĄDZEŃ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
HAFTUJĄCO - DRUKUJĄCYCH  -  znajomość komputerowych programów graficznych,
  -  znajomość j. angielskiego w mowie A2, w piśmie B1
MŁODSZY SPEDYTOR ROZMIERZ -  wykształcenie średnie/ 
MIĘDZYNARODOWY   wyższe (mile widziany profil logistyk, spedytor)
  -  znajomość języka niemieckiego i j. angielskiego w 

stopniu komunikatywnym,
  -  znajomość pakietu MS Office
FIZJOTERAPEUTA DZIECIĘCY JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe kierunkowe
KONTROLER/ INSPEKTOR JAKOŚCI ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne)
  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B, 
(SPRZEDAŻY)  -  obsługa pakietu MS Office
  -  znajomość j. angielskiego - B1
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie/ wyższe, - prawo jazdy kat. B,
  -  znajomość obsługi komputera
POMOC KSIĘGOWEJ RASZOWA -  wykształcenie średnie kierunkowe,
  -  wymagane doświadczenie zawodowe min. 5 lat
KSIĘGOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie policealne,
  -  znajomość obsługi programów księgowych,
STRÓŻ SIERONIOWICE -  wykształcenie podstawowe
PRACOWNIK OCHRONY ZIMNA WÓDKA -  znajomość języka angielskiego 
 praca dla osób  w mowie i piśmie – poziom A1, 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności
PRACOWNIK PRODUKCJI/ STANISZCZE MAŁE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KONFEKCJONER OPAKOWAŃ
PRACOWNIK SERWISU SIERONIOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SPRZĄTAJACEGO  -  min. 3 miesiące doświadczenia zawodowego
SPRZĄTACZKA – SPRZĄTACZ/ ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe
PRACOWNIK GOSPODARCZY praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności
POMOC KUCHENNA GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy B1
KASJER SPRZEDAWCA LEŚNICA -  wykształcenie podstawowe
 praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności
MURARZ/ PRACOWNIK BUD. WOJ. OPOLSKIE -  wykształcenie podstawowe,
  -  prawo jazdy kat. B, - umiejętność murowania
PRACOWNIK BUDOWLANY JEMIELNICA -  wykształcenie podstawowe
 WG. ZLECEŃ
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY WG ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRACOWNIK REM. - BUDOWLANY KOLONOWSKIE 
KONSTRUKTOR – TECHNOLOG STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe 
OBUWIA BEZPIECZNEGO  -  2 lata dośw. zawodowego na podobnym stanowisku
ELEKTROMONTER/ ELEKTRYK ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  znajomość rysunku technicznego
  -  uprawnienia SEP eksploatacja
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
STOLARZ / POMOCNIK STOLARZA LEŚNICA -  mile widziane doświadczenie
STOLARZ / STOLARZ MONTAŻYSTA ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
KIEROWCA ZAOPATRZENIOWIEC STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe - prawo jazdy kat. D,
  -  kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. D,
KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY C+E TRASY -  wykształcenie średnie zawodowe, 
 MIEDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E
PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
NA MYJNI SAMOCHODOWEJ  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
FREZER CNC – OPER. MASZYN CNC ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - umiejętność czytania rysunku technicznego
MAGAZYNIER / KIEROWCA KAT B STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. B
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego,
MŁODSZY MAGAZYNIER LOGISTYK OLSZOWA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPER. MASZYNY DO CIĘCIA PAPIERU KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techniczne
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
OPERATOR MASZYNY PRODUKCYJNEJ KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
HYDRAULIK/ POMOCNIK HYDRAULIKA JEMIELNICA - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - prawo jazdy kat. B
OPERATOR MASZYN  KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techniczne
TOKARZ/ ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, iż dnia 13 maja 2021 roku 

odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania wniosków 
o udzielenie  świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczo-
nych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów 
i rencistów należy składać w sekretariatach placówek oświatowych 
właściwych ze względu na zatrudnienie do dnia 6 maja 2021 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, określa uchwa-
ła nr XLVI/444/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 
2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w 
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu 
ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2908). Uchwała dostępna do 
wglądu w sekretariatach placówek oświatowych. 

Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego 
o przetargu na oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
W dniu 27 maja 2021 r. o godz. 9.00  w siedzibie Starostwa Strzele-

ckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu oddania w użytkowanie 
wieczyste, na okres 99 lat, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w 
Kolonowskiem, niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 62 o po-
wierzchni 0,6541 ha. Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej 
nr OP1S/00009527/1, bez obciążeń. 

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczo-
na jest symbolami: P - tereny przemysłu, składów, baz budowlanych i rze-
miosła wytwórczego; KS - stacje paliw, bazy samochodowe; HGR - tereny 
usług handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego; ZI - tereny zieleni 
izolacyjnej oraz w małej części KDG - droga klasy głównej.  

Celem oddania w użytkowanie wieczyste będzie wykorzystanie grun-
tu pod usługi nieuciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, pod 
stacje paliw, bazy samochodowe i budowlane. 

Cena wywoławcza nieruchomości -  280 000,00 zł netto 
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  14 000,00 zł netto.  
Minimalne postąpienie ceny -  2 800,00 zł netto
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego będą wynosić :

-  pierwsza opłata - 25 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu, podle-
gająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT wg obo-
wiązującej stawki (aktualnie 23 %),

-  opłaty roczne  -  3 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu, podlega-
jące opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT wg obowią-
zującej stawki (aktualnie 23 %), płatne przez cały okres użytkowania 
wieczystego, do dnia 31 marca za dany rok.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 24 maja 

2021 r. do godziny 9.00 na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, rachu-
nek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, 
zalicza się na poczet pierwszej opłaty, a w przypadku odstąpienia od za-
warcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego, 
przepada. Pierwszą opłatę nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej 
na dwa dni przed zawarciem umowy o oddanie w użytkowanie wieczy-
ste nieruchomości. Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem 
umowy notarialnej i wpisem do księgi wieczystej.

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nie-
ruchomości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
winien podczas przetargu przedstawić aktualny wypis z ewidencji dzia-
łalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę orga-
nu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości oraz stosowne 
pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozosta-
wienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia 
się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli do 
dnia 24 maja 2021 roku zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią 
oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia 
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami pań-
stwa polskiego na poczet opłat za użytkowanie wieczyste oraz złożą pi-
semne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w 
razie uchylenia się od zawarcia umowy. 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel. nr 77 4401-740.



15P O W I A T   S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Skład: P.Z. "Solpress" sp. z o.o.
Opole, ul. Damrota 4
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Oddział Poligrafia

ul. Baczyńskiego 25A, 
41-203 Sosnowiec

Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

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

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

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES

TELEFON 
odpłatność 

połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny WWW

e-mail
KRYTERIA 
DOSTĘPU

RODZINNE

1. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

w Strzelcach 
Opolskich

Wspieranie Rodziny 
i System Pieczy 

Zastępczej 

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

https://www.pcpr.strzelceop.pl/

sekretariat@pcpr.strzelceop.pl

Każdy mieszkaniec 
Powiatu 

Strzeleckiego 
zgodnie z zakresem 

poradnictwa

PSYCHOLOGICZNE
2. Centrum Terapii 

i Profilaktyki Poradnia 
Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu 
i Współuzależnienia 

Poradnia 
Psychologiczna

w Strzelcach 
Opolskich 

Działalność profilak-
tyczna i terapeutyczna 

w obszarze ochrony 
zdrowia psychicznego i 
uzależnień od substan-

cji psychoaktywnych 
oraz uzależnień beha-

wioralnych.

Do Poradni Psycholo-
gicznej wymagane jest 
skierowanie od lekarza  

z placówki posiada-
jącej kontrakt z NFZ 

(lekarz POZ).  
Do lekarza psychiatry  
w Poradni Terapii Uza-
leżnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia 
skierowanie nie jest 

wymagane.

ul. Strażacka 10
47 – 100 Strzelce 

Opolskie

tel. 77 550 01 17
kom. 512 941 431

Poniedziałek, Środa:     
12.00-19.00  

Wtorek, Czwartek  
i Piątek

8.00-15.00

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

krystynakowalska5@wp.pl

Pomoc dla osób 
wymagających 
wsparcia psy-

chologicznego, 
uzależnionych oraz 

współuzależnio-
nych

3. Punkt konsultacyjny 
w Strzelcach 

Opolskich

Podnoszenie jakości 
życia, zapewnienie 

oparcia społecznego 
oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społeczne-
mu osobom mającym 

trudności z kształtowa-
niem swoich stosun-
ków z otoczeniem.

ul. Habryki 11
47-100 Strzelce 

Opolskie

tel./fax 77 461 44 93 Poniedziałek
– Piątek:

8.00-16.00

http://sdsstrzelce.pl/

biuro@sdsstrzelce.pl

Pomoc osobom 
z zaburzeniami 

psychicznymi oraz 
niepełnospraw-

nością intelektual-
ną zamieszkałym 

na terenie Powiatu 
Strzeleckiego 

4. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
„CYPRIAN-MED”  

– Centrum 
Neuropsychiatrii 

Poradnia Zdrowia 
Psychicznego w 

Strzelcach Opolskich

Zajmuje się m.in. lecze-
niem: zaburzeń psy-

chicznych wynikających 
z picia alkoholu, zabu-
rzeń nastroju, depresji, 
chorobliwej zazdrości, 
która może być przy-
czyną maltretowania 
kobiet i znęcania się 
nad nimi, a nawet 

zabójstw. 

ul. Piastów Śląskich 20
47 – 100 Strzelce 

Opolskie

tel. 77 461 39 30
Godziny rejestracji:

Poniedziałek: 
14.00-18.00

Wtorek: 
09.00-14.00

Środa: 
09.00-16.00
Czwartek: 

13.30-17.30
Piątek: 

09.00-16.00

Poniedziałek: 
11.00-18.00

Wtorek:
9.00-17.00

Środa: 
9.00-16.00
Czwartek: 
8.00-18.00

Piątek: 
9.00-17.00

---------------------- Pomoc dla osób 
wymagających 

wsparcia psycholo-
gicznego

5. Specjalistyczny 
Neurologiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
„NEURO – M.IN.” s.c.

Poradnia Zdrowia 
Psychicznego 
w Strzelcach 

Opolskich 

Zajmuje się 
m.in. leczeniem.:

-zaburzeń nastroju,
-zaburzeń nerwicowych 
związanych ze stresem,
-zaburzeń osobowości 

i zachowania 
u dorosłych.

ul. Gogolińska 15 
47-100 Strzelce 

Opolskie

tel. 77 463 86 08

Godziny rejestracji:
Poniedziałek – Piątek:

07.00-14.00

Wtorek:                 
15.00-21.20

Środa:                      
7.30-12.00
Czwartek:                

12.00-20.30

----------------------
Pomoc dla osób 
wymagających 

wsparcia 
psychologicznego

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO (1)

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek 
niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym 

powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, 
zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności 
oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej 
(patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o 
centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

UWAGA !!!
W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny 
z poszczególnymi podmiotami w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów. 
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Ad multos annos!

Do wszystkich ciepłych słów i ofi cjalnych życzeń dołączamy i swoje: 
długich jeszcze, wspaniałych lat w jak najlepszym zdrowiu, 
samych słonecznych dni, bez trosk, za to pełnych uśmiechu.

Aktualna sytuacja w kraju i na świecie, z 
którą mierzymy się od ponad roku, skłoniła 
nas do podjęcia działań, mających na celu 
zapewnienie wspólnego bezpieczeństwa.

Z uwagi na powyższe jest na niezmiernie 
miło poinformować, iż Powiatowe Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich otrzymało 
dofinansowanie z Fundacji GÓRAŻDŻE – 
Aktywni w Regionie na zakup namiotów 
ekspresowych do łatwego rozkładania, au-
tomatycznych stacji do dezynfekcji rąk oraz 
zakup środków ochrony osobistej. Wsparcie 
fi nansowe Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni 
w Regionie udzielone zostało w ramach 
działania „Ochrona i promocja zdrowia, pro-
fi laktyka zdrowia i bezpieczeństwa, działania 
związane z pandemią COVID-19”

Bezpieczny 
PeCeK

Zakupiony sprzęt oraz środki czystości 
wykorzystane zostaną zarówno do bieżącej 
działalności, związanej z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i ochrony wszystkich od-
wiedzającym Powiatowe Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich oraz Powiatową Biblio-
tekę Publiczną, ale równie posłużą do odpo-
wiedniego zabezpieczenia przyszłych działań 
kulturalnych i wydarzeń artystycznych.

Mamy ogromną nadzieję, iż powyższy 
sprzęt oraz środki przyczynią się do przeciw-
działania pandemii COVID-19, a co za tym 
idzie powrotu do swobodnej oraz niczym 
nieograniczonej aktywności kulturalnej na-
szego Centrum. 

   
Iwona Nieświec

Z ogromną przyjemnością możemy poinformować, że do szacownego grona Jubilatów - 
mieszkańców naszego powiatu, którzy w ostatnim czasie świętowali okrągła rocznicę 

urodzin dołączyła Pani Zelma Gorzkula, mieszkanka Poznowic, która 20 kwietnia br. skończyła 
90 lat!

W tym ważnym dniu Jubilatkę odwiedzili starosta strzelecki Józef Swaczyna oraz wójt Izbicka 
Brygida Pytel. Oczywiście z listami gratulacyjnymi, najlepszymi życzeniami w imieniu całej 
naszej społeczności  oraz urodzinowymi upominkami. Z tej okazji – pamiątkowe zdjęcie.

Internet to najszybszy sposób na komu-
nikowanie się z młodym pokoleniem, ba, 

to podstawowy dla niego kanał komunikacji – 
mówi wicestarosta Waldemar Gaida. – Mamy 
już tradycyjne medium papierowe, czytane 
najczęściej przez mieszkańców w średnim 
i starszym wieku, czyli nasz dwutygodnik. 
Mamy podpisane umowy z Radiem DOXA i 
Radiem Park nie tylko na patronaty medialne 
naszych imprez, ale i bieżące informacje o 
działaniach samorządu powiatowego. Tyle 
że… audycji radiowych też raczej nie słuchają 
młodzi. Za to Internet to ich codzienność. 
Właśnie dlatego oprócz oficjalnej strony 
internetowej Powiatu Strzeleckiego uru-
chomiliśmy naszą stronę na Facebooku, a 

Lokalna TV Powiat Strzelecki już działa! 
Powiat Strzelecki zdecydował się na uruchomienie

 własnej telewizji internetowej.

teraz zdecydowaliśmy się na kolejny krok. 
Pierwszą „jaskółką” w internetowej telewizji 
były zwyczaje i tradycje wielkanocne w na-
szym powiecie oraz życzenia z okazji Świat 
Wiekiej Nocy. Teraz pojawiła się relacja z 
odbioru przez sanepid i NFZ powstającego 
w Powiatowym Centrum Kultury powszech-
nego punktu szczepień. Kolejne  newsy będą 
pojawiać się kilka razy w miesiącu. Dotrzeć 
do młodych, pogłębić ich zainteresowanie 
naszą małą ojczyzną przekazem, który na 
pewno do nich trafi - żyjemy przecież w 
kulturze obrazkowej! – to nasz cel.

Gdzie można nas obejrzeć? Na fejs-
bukowej stronie Powiatu Strzeleckiego! 
Zapraszamy!

Mamy własną telewizję!


