
Natychmiast Polacy włączyli 
się w pomoc Ukraińcom. Nie poje-
dyncze osoby, nie dziesiątki. Setki 
tysięcy. W każdym zakątku kraju. 
Samorzutnie, bez odgórnych apeli. 
Jedni wieźli kanapki, wodę i środki 
opatrunkowe wiezione na grani-
cę. Inni własnymi samochodami 
jechali na granicę z darami lub 
by pomóc przedostać się w głąb 
Polski uciekającym przed wojną 
Ukraińcom, a właściwie Ukrainkom 

Solidarni z Ukrainą

i ich dzieciom, gdy mężczyznom w 
wieku 18-60 lat zabroniono opusz-
czać ich kraj. Inni rozpoczęli zbiórki 
odzieży i żywności. Akcja rozwijała 
się tak dynamicznie, że wszystkie 
punkty zbiórki pomocy rzeczowej 
zapełniały się w błyskawicznym 
tempie. Tak szybko, że niektóre z 
nich już po jednym dniu ogłaszały: 
na razie wstrzymujemy przyjmo-
wanie darów. Nie inaczej było w 
naszym powiecie. W każdej gminie, 

w szkołach, w jednostkach OSP 
(wypełnione po dach dwa busy OSP 
Strzelce Opolskie i OSP Grodzisko 
już 27 lutego wyruszyły z darami 
na granicę polsko-ukraińską) i KP 
Państwowej Straży Pożarnej, która 
wraz ze strażakami-ochotnikami 
zorganizowała zbiórkę sprzętu po-
żarniczego i wyposażenia osobiste-
go strażaków. Starostwo Strzeleckie 
natomiast 1 marca zorganizowało 
dwudniową zbiórkę wśród swoich 
pracowników najpotrzebniejszych 
rzeczy pierwszej potrzeby (kocy, 
skarpet, środków higienicznych, 
kosmetyków) na rzecz Ukraińców, 
którzy mają trafi ć do Domu Piel-
grzyma na Górze św. Anny. 

Więcej – na str. 4.

W czwartek, 24 lutego, nasz świat się 
zmienił. Rosja rozpoczęła inwazję 

na Ukrainę. 

25 lutego - po obu stronach granicy; 
zdjęcia otrzymaliśmy od jednego z wolontariuszy z naszego powiatu

Powiatowe Centrum Kultury 
– punktem przesiadkowym

Dokładniej – kolejowym punktem przesiadkowym. Takie w każdym razie 
są plany. Dlaczego właśnie obiekt został wybrany przez wojewódzkiego 

koordynatora pomocy humanitarnej?
Strzelce Opolskie są pierwszym miastem za granicami województwa ślą-

skiego na szlaku kolejowym, i to tu najłatwiej dojechać z Przemyśla tym ucieka-
jącym przed wojną, którzy chcą albo dotrzeć do rodzin czy przyjaciół na terenie 
powiatów: strzeleckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego czy krapkowickiego, albo 
zechcą swą przyszłość związać z Opolszczyzną, a położenie Powiatowego Cen-
trum Kultury tuż obok dworca, z dogodnym dojazdem dla autobusów, które 
mają zabrać uchodźców albo do ich miejscowości docelowych, wskazanych 
przez nich, albo do  miejsc czasowego pobytu, było oczywistą przesłanką.  
Dodajmy jeszcze, że podstawianie autobusów i ich ruch będzie leżał w gesti i 
Państwowej Straży Pożarnej.

W siedzibie PCK przybysze zza wschodniej granicy zatrzymają się zaledwie 
kilka godzin. Na wypoczynek, ciepły posiłek i napoje (przygotowane przez 
Strzelecką Spółdzielnię Socjalną), wypełnienie oświadczeń osobowych, z dany-
mi personalnymi swoimi i członkami rodziny, z którymi przyjechali do Polskie, 
informacją gdzie i  kiedy przekraczali granicę. Te oświadczenia dostępne są 
(i to w kilku językach) na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego: www.
powiatstrzelecki.pl w zakładce aktualności. Pracownicy naszego starostwa w 
razie potrzeby będą służyć pomocą uchodźcom w czasie ich krótkiego pobytu 
w Powiatowym Centrum Kultury.

Najważniejsze pytanie: kiedy przyjadą? W tej chwili nie wiadomo, ani kiedy 
przyjedzie do Strzelec pierwszy pociąg w uchodźcami, ani ile tych transportów 
do nas dotrze, ani ile osób przyjedzie. Informacja o tym do Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego dotrze zaledwie kilka godzin wcześniej, w 
momencie, gdy wyruszą pociągiem z Przemyśla. Oczywiste jest, że bez względu 
na porę i dzień tygodnia zostaną przyjęci niezwykle serdecznie i zostaną u nas 
otoczeni należytą opieką.

Punkty zakwaterowania

Niektórzy uchodźcy z Ukrainy już znaleźli miejsca zakwaterowania w 
naszym powiecie, np. w gminach Kolonowskie, Zawadzkie i Ujazd. To ci, 

którzy nie mają się gdzie podziać, bo ani rodzin ani znajomych w naszym kraju 
nie mają. Sytuacja zmienia się dynamicznie – to dopiero szósty dzień inwazji 
Rosji na Ukrainę. Można się spodziewać, że wraz z narastającymi działaniami 
wojennymi, uchodźców będzie przybywać. Ale i na to jesteśmy przygotowani.

Dom Pielgrzyma na Górze Św. Anny może pomieścić nawet kilkaset osób, 
jednak początkowo wojewoda przyznał staroście limit 50 osób, który następnie 
został zwiększony do 100 miejsc.

Ok. 40 osób w komfortowych warunkach może mieszkać w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym w Górze Świętej Anny. Można też na miejsce 
zakwaterowania 50 osób przeznaczyć halę sportową przy ul. W. Świerzego i 
Inkubator przy ul. Opolskiej dla 15 osób.

Gmina Strzelce Opolskie ma również trzy mieszkania chronione przewi-
dziane na sytuacje kryzysowe. Zapewne i poszczególne parafi e w naszym 
powiecie - w odpowiedzi na apel biskupa opolskiego -zgłoszą miejsca dla 
uchodźców w swoich budynkach parafi alnych. 

Zbiórki 
Jak piszemy w tekście obok – mieszkańcy naszego powiatu szeroko otwo-

rzyli swoje serca i w każdej z gmin ilość darów przekroczyła najśmielsze 
oczekiwania. Ostatecznie wszystkie trafi ą teraz, podobnie jak kolejne w przy-
szłości,  do Krapkowic – do obiektu po dawnym TESCO, gdzie zorganizowano 
wojewódzki punkt zbiórki darów.

 O tym, jakie rzeczy ciągle są potrzebne, a także jakich absolutnie nie 
możemy zbierać - piszemy na str. 4, gdzie znajdziecie Państwo również inne 
informacje na temat pomocy dla Ukraińców.

Powiat strzelecki gotowy
na przyjęcie uchodźców
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Podczas zwołanej na 23 lu-
tego br. sesji radni gratulo-

wali Pani Ewie Rurynkiewicz 
przyznania w ubiegłym roku 
prestiżowej Nagrody im. Karola 
Miarki, przyznawanej tym oso-
bom związanym ze Śląskiem, 
które w szczególny sposób przy-
czyniły się do upowszechniania 
kultury i nauki naszego regionu 
i zgodnie z zasadami życiowymi 
Karola Miarki czynią dobro na 
rzecz drugiego człowieka.

Pani Ewa Rurynkiewicz jest do-
skonale znana w naszym powiecie; 
jest prawniczką, samorządowcem -w 
latach 1998–2002 była przewodniczącą 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, 
wicemarszałkiem województwa w 
latach 2003-2006, przyczyniła się do 
remontów Filharmonii Opolskiej i 
Teatru im. Kochanowskiego oraz rozbu-
dowy Muzeum Śląska Opolskiego. Jest 
też założycielką fundacji „Ambasada 
Przedsiębiorczości Kobiet”.

Po wprowadzeniu autopoprawek 
do porządku sesji przez wicestaro-
stę Waldemara Gaidę, przyjętych w 
głosowaniu, wicestarosta przedstawił 
również Informację o pracy Zarządu w 
okresie międzysesyjnym. 

Kolejny punkt obrad to Informacja 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
za 2021 rok. Mimo pandemii Rzecznik 
udzielił w ubiegłym roku 3389 porad: 
1338 z nich dotyczyło usług, 1164 - 
umów sprzedaży,  359 -porad niekonsu-
menckich, a 528 - informacji ogólnych. 

Przewodniczący Komisji Gospo-
darczej Kazimierz Kubal podkreślił, że 
liczba porad wskazuje, jak potrzebna 
jest taka funkcja w powiecie, mimo 
zwiększającej się stale świadomości 
konsumenckiej mieszkańców naszego 
powiatu. Tym bardziej, że nie wszystkie 
sprawy można załatwić między konsu-
mentem a przedsiębiorcą polubownie, 
czasem wymagana jest interwencja 
rzecznika, i to nie jedna, kiedy indziej i 
to nie wystarczy, bo sprawa kończy się 
w sądzie. Podkreślił także zaangażowa-
nie Małgorzaty Płaszczyk-Waligórskiej 
w akcje edukacyjne – i te prowadzone 
na łamach naszego dwutygodnika, jak i 
podczas audycji radiowych. Radni przy-
jęli jednogłośnie przestawione spra-
wozdanie z działalności Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w roku 2021.

Następny punkt sesji to Informacja 
o stanie bezpieczeństwa w powiecie 
strzeleckim za 2021 r., którą przedsta-
wił mł. insp. Jarosław Roszczak Ko-
mendant Powiatowy Policji w Strzel-
cach Opolskich. W swoim wystąpieniu 
podkreślił, że znacznie poprawił się stan 
zatrudnienia w Komendzie Powiatowej 
Policji: w tej chwili jest tylko jeden wa-
kat, a były okresy, że było ich dziesięć. 

Z przesłanych radnym wcześniej 
materiałów wynika, że powiat strze-
lecki jest powiatem bezpiecznym. 
Wprawdzie w 2021 roku funkcjonariu-
sze KPP Strzelce Opolskie ujawnili bli-
sko 4500 wykroczeń więcej niż w roku 
2020, kiedy długie okresy lockodwnu 
ograniczyły możliwość przemieszczania 
się. Wzrosła również liczba niektórych 
przestępstw w stosunku do poprzed-

Sesja Rady Powiatu

niego roku: odnotowano wzrost ilości 
kradzieży do 157 ze 121 w roku 2020; 
przestępstw gospodarczych do 187 (w 
poprzednim roku 103) i przestępstw 
narkotykowych z 47 w roku 2020 do 
61 w 2021 r.

W roku 2021 na drogach powiatu 
strzeleckiego doszło do 26 wypadków 
drogowych (rok wcześniej było ich 
41, mimo lockdownu), w których 19 
osób zostało rannych (w 2020 r. – 48), 
natomiast wzrosła liczba śmiertelnych 
ofiar do 7 z  4 w roku 2021. Więcej 
było również kolizji: 836, podczas gdy 
w roku 2021 – 694. Do największej 
liczby zdarzeń drogowych doszło na 
terenie gminy Strzelce Opolskie; tu 
jest największe natężenie ruchu i 
przez jej teren prowadzą główne ciągi 
komunikacyjne. Z kolei na autostra-
dzie A4, której ponad 20-kilometrowy 
odcinek usytuowany jest na terenie 
gmin Leśnica i Ujazd odnotowano 
192 zdarzenia drogowe, co stanowi 
29,35 proc. wszystkich odnotowanych 
w ubiegłym roku na terenie naszego 
powiatu. W zdecydowanej większości 
do kolizji i wypadków przyczynili się 
sami kierujący pojazdami, zwłaszcza 
z powodu niedostosowania prędkości 
do warunków panujących na drogach 
(127) i niezachowania bezpiecznej 
odległości między pojazdami (119); w 
dalszej kolejności ich przyczyną były: 
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 
(97) i nieprawidłowe wyprzedzanie 
(78). Warte jest również podkreślenie, 
że w 21,46 proc. do zdarzeń drogowych 
doszło z innych przyczyn niż zachowa-
nie kierowcy,a były to zwierzęta lub 
inne obiekty na drodze oraz niewłaści-
wy stan jezdni. Informacja Komendanta 
Powiatowego Policji została przyjęta 
jednogłośnie. 

Następnym punktem obrad było 
również podsumowanie minionego 
roku – tym razem działalności Powia-
towego Centrum Kultury. Informację 
o tym przedstawiła dyrektor Joanna 
Popów-Bogdoł. Ponieważ w każdym 
numerze naszego dwutygodnika na 
bieżąco informujemy o tym co dzieje 
się w PeCeKu, tu dodajmy, że w roku 
2021  przeprowadzono modernizację 
systemów oraz zmianę systemu bi-
bliotecznego w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej na system komputerowy 
SOWA oraz, co za tym idzie, konwersję 
wszystkich bibliotecznych baz danych. 
System biblioteczny SOWA ruszył od 
września 2021 r., dzięki temu zasoby 
katalogu PBP zostały włączone do wy-
szukiwarki na portalu w.bibliotece.pl, 
a w katalogu PBP z kolei pojawiły się 
dostępne darmowe e-booki – pozycje 

z biblioteki Wolne Lektury, dostępne 
na otwartych licencjach. Sprawozdanie 
zostało przyjęte jednogłośnie przez 
radnych.

Podobnie głosowano w sprawach: 
wykonywania niektórych zadań z zakre-
su administracji rządowej dotyczących 
przygotowania i przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w 2022 roku 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 
umowy dzierżawy miejsca pod automat 
sprzedający artykuły spożywcze.

Trzy kolejne uchwały dotyczyły 
oświaty. Pierwsza  - w sprawie założenia 
Branżowej Szkoły II stopnia w Strzel-
cach Opolskich, czyli umożliwienia 
kontynuacji kwalifikacji z wcześniej 
ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia, 
druga - w sprawie włączenia Branżo-
wej Szkoły II stopnia w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Opolskich. Trzecia 
wreszcie to efekt przyjęcia tych dwóch 
uchwał i ustalenia planu sieci publicz-
nych szkół ponadpodstawowych oraz 
szkól specjalnych mających siedzibę 
na obszarze Powiatu Strzeleckiego od 
dnia 1 września 2022 r. Od tego dnia 
nie będzie również prowadzone kształ-
cenie w dotychczasowych oddziałach 
trzyletnich liceów ogólnokształcących, 
wprowadzonych w okresie przejścio-
wym reformy oświaty, zatem konieczne 
było znowelizowanie planu sieci szkół, 
dla których Powiat Strzelecki jest orga-
nem prowadzącym. Radni przyjęli te 
uchwały jednogłośnie.

Jednomyślni byli również przy 
dwóch kolejnych głosowaniach w spra-
wach: sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego na 
lata 2022-2025 oraz zmiany budżetu i 
zmian w budżecie Powiatu Strzeleckie-
go na rok 2022.

Wprowadzony autopoprawką do 
porządku obrad projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia Skargi na Starostę 
Strzeleckiego został odrzucony jed-
nogłośnie, a Przewodniczący Rady 
został zobowiązany do poinformowania 
mieszkańca naszego powiatu o powo-
dach odrzucenia jego skargi. Przyczyna 
jej złożenia? Mieszkaniec był niezado-
wolony z powodu niezarejestrowania 
samochodu, przy tym – w momencie 
próby rejestracji nie złożył kompletu 
dokumentów. Ostatecznie, po ich 
skompletowaniu, samochód został 
zarejestrowany, i stało się to jeszcze 
w terminie przewidzianym przepisami 
ustawy. Ta przesłanka zadecydowała o 
odrzuceniu skargi przez radnych.

Oprac. Marta Górka

Przedstawiciele gmin, które bo-
leśnie odczują nie tylko zmniejszenie 
subwencji oświatowej, ale i stygmaty-
zację dzieci z mniejszości niemieckiej, 
spotkali się w siedzibie Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim w Opolu, by zapro-
testować po raz kolejny. W spotkaniu 
uczestniczyli też poseł Ryszard Galla, 
marszałek Andrzej Buła, przewodni-
czący Sejmiku Województwa Rafał 
Bartek, starosta Józef Swaczyna i 
wicestarosta Waldemar Gaida.

Łukasz Jastrzembski, burmistrz 
Leśnicy, Przewodniczący Śląskiego Sto-
warzyszenia Samorządowego mówił 
m.in..:  - Wielu naszych mieszkańców 
jest oburzonych i zaniepokojonych 
tą sytuacją. Nie spodziewali się, że w 
demokratycznym państwie, ktoś jawnie 
będzie dyskryminował obywateli Polski 
z niemieckim pochodzeniem.

Marszałek Andrzej Buła pod-
kreślał, że za decyzją zmniejszenia 
subwencji oświatowej stoją konkretni 
ludzie, posłowie Kowalski, Ociepa, 
Bortniczuk, Porowska, Czochara. Na tej 
decyzji straci 30 tys. dzieci, uczących się 
języka niemieckiego jako mniejszości. 

Rafał Bartek, Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Opolskiego: - 
Protestujemy, bo tu przede wszystkim 
chodzi o dobro naszych dzieci, ale tak 
naprawdę chodzi również o skutecz-
ną realizację Strategii Województwa 
Opolskiego, gdzie zapisaliśmy, że kom-
petencje ludzkie naszych mieszkańców, 
są kluczową kompetencją, która ma 

rozwinąć nasze województwo.
Waldemar Gaida, Wicestarosta 

Powiatu Strzeleckiego:-  Wczoraj 
opublikowano raport dotyczący wy-
miany towarowo-biznesowej Polski 
między krajami Europy i świata. Kto 
jest na pierwszym miejscu? Niemcy to 
główny partner biznesowy. Dlaczego 
zatem efektywność inwestycji opiera 
się, właśnie tutaj na Śląsku, na Śląsku 
Opolskim szczególnie? Bo ma zaple-
cze językowe. Przychodzą inwestorzy 
i pytają: A jaki jest poziom języka 
niemieckiego? (…) To jest podstawa, 
która idzie ze szkół podstawowych, 
kontynuowana jest w kształceniu po-
nadpodstawowym, a potem także ma 
efekt na uczelniach wyższych naszego 
regionu. Dajmy sobie szansę, a przede 
wszystkim dajmy szansę wszystkim 
mieszkańcom regionu.

28 lutego TSKN opublikowało 
opinię prof. Grzegorza Janusza, kierow-
nika katedry Systemów politycznych i 
Praw Człowieka na Uniwersytecie Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie, autora 
ponad 100 publikacji naukowych z 
zakresu praw mniejszości narodowych, 
eksperta Komisji Wspólnej Rządu i 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
w sprawie rozporządzeń MEiN. Wynika 
z niej, że te rozporządzenia naruszają 
procedury dotyczące powstawania pra-
wa oraz praw wynikających z Konstytu-
cji RP, a także Ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych, Karty Praw 
Podstawowych, Konwencji o ochronie 
praw człowieka i innych.

Nie jesteśmy obywatelami 
drugiej kategorii

Starosta Strzelecki zatrudni osobę na stanowisku: 

Inspektor w Wydziale Dróg Powiatowych
Szczegóły: bip.powiatstrzelecki.pl

zakładka Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

Pani Mirosławy  Glińskiej 
pełniącej  funkcję rodziny zastępczej przez wiele lat.

Rodzinie i bliskim 

najszczersze wyrazy współczucia składają
 Dyrektor i pracownicy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich

Po wydaniu 4 lutego przez Ministra Edukacji i Nauki rozporzą-
dzenia de facto dyskryminującego uczniów uczęszczających na 

naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości i zmniejszającego 
liczbę godzin z 3 do 1, a 10 lutego – rozporządzenia dotyczącego 
zmniejszenia subwencji oświatowej na naukę języka niemieckiego, 
protesty nie ustają. Żadna inna mniejszość narodowa i etniczna nie 
została potraktowana w ten sposób. Jesteśmy więc obywatelami 
drugiej kategorii?  Problem nie jest błahy – dotyczy 54 gmin woje-
wództwa opolskiego, w których język niemiecki jest nauczany jako 
język mniejszości. Na zmniejszeniu subwencji te gminy stracą w roku 
2022 8 milionów złotych, ale w roku 2023 będzie to już 50 milionów.

Każdy z uczestników spotkania na kartce wskazywał kwotę, jaką straci na obniżeniu 
subwencji na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

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

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

FIZJOTERAPEUTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie kierunkowe,
  - prawo wykonywania zawodu,
PIELĘGNIARKA MEDYCYNY SZKOLNEJ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie kierunkowe
INFORMATYK  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie kierunkowe
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe
PRACOWNIK BIUROWY UJAZD -  wykształcenie średnie,
Z JĘZYKIEM UKRAIŃSKIM  - znajomość języka ukraińskiego
PRACOWNIK BIUROWY UJAZD - wykształcenie średnie,
Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM  - znajomość języka niemieckiego
PLANISTA PRODUKCJI JEMIELNICA - wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B
KOORDYNATOR DS. SPRZEDAŻY JEMIELNICA - wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA ZIMNA WÓDKA - wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B,
  - min. 2 lata  doświadczenia w obsłudze klienta 
   w firmie produkcyjnej,
  - znajomość języka angielskiego lub j. niemieckiego
INŻYNIER BUDOWY ZIMNA WÓDKA - wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo
   (ewentualnie studia w trakcie)
MASARZ ROZMIERKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe
MURARZ LEŚNICA - umiejętność murowania
 WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
   mile widziane budowlane
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B mile widziane
 wg zleceń - umiejętności budowlane
ELEKTRYK/ AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe,
  - uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP,
  - doświadczenie zawodowe min. 1 rok
ELEKTROAUTOMATYK W DZIALE SIERONIOWICE - wykształcenie kierunkowe, 
UTRZYMANIA RUCHU
ELEKTROMONTER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE - wykształcenie podstawowe
KASJER SPRZEDAWCA ŻĘDOWICE - wykształcenie podstawowe
 (praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności)
KASJER SPRZEDAWCA LEŚNICA - wykształcenie podstawowe
 (praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności)
PRACOWNIK FIZYCZNY MAGAZYNU ZAWADZKIE - wykształcenie średnie,
MAGAZYNIER operator wózka SIERONIOWICE - uprawnienia UDT
wysokiego składania
MAGAZYNIER (kompletacja) SIERONIOWICE
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR KOPARKI  JARYSZÓW - uprawnienia do obsługi koparki
 WG ZLECEŃ
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
SKRAWAJĄCYCH, ŚLUSARZ  - znajomość rysunku technicznego
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykształcenie podstawowe
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN ZAWADZKIE - wykształcenie podstawowe
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techniczne,
  - doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPERATOR MASZYN KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techniczne
OPERATOR URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO  - znajomość obsługi komputera
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - min. 1 rok doświadczenia na stanowisku 
   operator wózka widłowego
PALACZ CO DZIEWKOWICE - uprawnienia palacza
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH SZYMISZÓW - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B
ŚLUSARZ/ SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie podstawowe
KIEROWCA KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. D, - kwalifikacja wstępna 
KIEROWCA C+E JARYSZÓW - prawo jazdy kat. C+E,
 WG ZLECEŃ - kurs na przewóz rzeczy
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe,
  - 2 lata doświadczenia zawodowego
OPIEKUN OSÓB STARSZYCH ZAWADZKIE - wykształcenie średnie
TOKARZ/ ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
BRUKARZ WG ZLECEŃ

1. „DOZ Apteka”
2. „LIBRA”
3. „Multifarm”
4. „Pro-Pharma”
5. „Gemini”
6. „Śląska”
7. „Słoneczna”
8 „Dr. Max”
9. „DOZ Apteka”
10. „LIBRA”

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
1.  Apteka "Pro-Pharma" sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, 
 tel. 728 309 383, 507 071 311
2.  Apteka "Gemini", ul. Opolska 6, 77/417-90-03
3.  Apteka "Śląska", Pl. Żeromskiego 9/1, tel. 77/461-21-43
4.  Apteka "Słoneczna", ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
5.  Apteka "Dr. Max", ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
6.  Apteka "DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie", ul. M. Prawego 7/1E, 
 tel. 77/461-89-00
7.  Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
8.  Apteka "Multifarm", ul. Ligonia 1A, tel. 77/415-20-55

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się od godziny 8.00 i kończy się 
o godz. 8.00 następnego dnia.

 DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. w 2022 r.

MARZEC 2022
11. „Multifarm”
12. „Pro-Pharma”
13. „Gemini”
14. „Śląska”
15. „Słoneczna”
16. „Dr. Max”
17. „DOZ Apteka”
18. „LIBRA”
19. „Multifarm”
20. „Pro-Pharma”

21. „Gemini”
22. „Śląska”
23. „Słoneczna”
24. „Dr. Max”
25. „DOZ Apteka”
26. „LIBRA”
27. „Multifarm”
28. „Pro-Pharma”
29. „Gemini”
30. „Śląska”
31. „Słoneczna”

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
informuje, że w ramach projektu:                                              

„STRZELECKI MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”
Działanie 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 

2014  – 2020

ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych 
do 30 roku życia ubiegających się  

o przyznanie jednorazowej dotacji  
na podjęcie działalności gospodarczej w terminie 
od 02 marca 2022 r. do 09 marca 2022 r. 

Do udziału w projekcie 
szczególnie zapraszamy kobiety

Maksymalna kwota dofinansowania to 32 750 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać 

pod numerem telefonu 77 4621818

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
informuje, że 

ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych 
powyżej 30 roku życia ubiegających się  

o przyznanie jednorazowej dotacji  
na podjęcie działalności gospodarczej w terminie 
od 02 marca 2022 r. do 09 marca 2022 r. 
Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 77 4621818

Załóż własną firmę!
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Solidarni z Ukrainą

Pomoc dla uchodźców
to nie sprint, to maraton

Tak w każdym razie oceniają to organizacje pozarządowe, które mają wieloletnie doświadczenie w 
tym zakresie. Po pierwszym odruchu wszystkich naszych serc – a te okazały się wielkie – kiedy z 

własnej inicjatywy zaangażowaliśmy się w zbiórki darów, żywności, kiedy wiele osób ruszyło na granice 
by tam pomóc w miarę swoich możliwości, warto zastanowić się jak pomagać dalej. Tym bardziej, że 
sytuacja w Ukrainie rozwija się tak, że uchodźców będzie przybywać. 

Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie zbiórki ogłaszane w internecie w rzeczywistości mają na celu pomoc 
Ukrainie i jej obywatelom. Pojawiają się też takie, które mają na celu oszukać potencjalnych darczyńców. Eks-
perci - między innymi z Threat Labs, które zajmują się wykrywaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni - zalecają, by 
weryfi kować organizacje przed przekazaniem im środków pieniężnych. 

Pamiętajmy również o tym, by przekazywane dary rzeczowe, nawet jeśli są używane, były czyste i w dobrym 
stanie.

Odzież i okrycie:
• Koce zwykłe i termiczne
• Śpiwory
• Podkładki pod materac do spania 

z wodoodpornej folii aluminiowej
• Materace
• Ubrania (nowe lub używane w 

dobrym stanie, czyste)
• Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości:
• Płyny do kąpieli/pod prysznic/

mydło
• Dezodoranty
• Pasta do zębów
• Szczoteczki do zębów
• Grzebienie
• Bielizna damska, męska, dziecięca

27 lutego br. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelcach Opolskich wspólnie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu powiatu strzeleckiego odpowiadając na apel Komendanta Głównego PSP 
zaangażowali się w zbiórkę sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego stra-
żaków. Zebrany sprzęt został posegregowany i dostarczony do KW PSP w Opolu.

Dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu udało się przekazać następujący sprzęt: 
węże pożarnicze W52- 71 szt., węże pożarnicze W75- 57 szt., prądownice - 30 szt., 
ubranie specjalne - 46 kpl., buty -  29 par, hełmy strażackie – 72 szt., rękawice 
strażackie - 38 par, kominiarki strażackie - 26 szt.

-  Polska Akcja Humanitarna;
-  Polski Czerwony Krzyż;
-  Caritas;
-  Solidarni z Ukrainą – Fundacja 

Pomagam;
-  Firmy dla Ukrainy - Fundacja 

Pomagam;
-  Fundacja Siepomaga.pl;
-  Fundacja Ocalenie;

-  Fundacja Polskie Centrum Po-
mocy Międzynarodowej 

 z pomocą Ukrainie;
-  Fundacja Otwarty Dialog;
-  Fundacja Gdańska;
-  Fundacja HumanDoc;
-  SOS Wioski Dziecięce;
-  Fundacja Świętego Mikołaja;
-  Unicef Polska;

Lista organizacji prowadzących w Polsce zbiórki na rzecz Ukrainy:

-  Army SOS;
-  Come back alive;
-  Razom for Ukraine;

-  Skrzydła Feniksa;
-  Szpitalnicy;
-  Ukraiński Ruch Kobiet Weteranek;

-  Polska Misja Medyczna;
-  Ukraiński Dom w Warszawie;
-  Fundacja Nasz Wybór;
-  Warto Razem;
-  Fundacja Dobrych Inicjatyw;
-  Fundacja Avalon;
-  Fundacja Zbieramy Razem;
-  Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy;

-  Vostok SOS;
-  Voices of Children.

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie 
(w tym oczekującym przed przejściami granicznymi):

• Podpaski
• Pampersy
• Pieluchy dla dorosłych
• Papier toaletowy i ręczniki pa-

pierowe
• Ręczniki (w tym z mikrofi bry)
• Worki na śmieci
• Środki dezynfekujące/alkohol do 

dezynfekcji
• Maski fi ltrujące lub jednorazowe
Żywność:
• woda
• żywność do szybkiego przygoto-

wania (instant)
• batony (w tym energetyczne),
• bakalie, orzechy,
• konserwy,

• makarony, płatki zbożowe do 
szybkiego przygotowania

• narzędzia kuchenne jednorazo-
wego lub wielokrotnego użytku: 
talerz głęboki, łyżka, widelec, 
nóż, szkło (silikon spożywczy lub 
plasti k)

Inne:
• Zapałki
• Baterie, powerbanki
• Oświetlenie, w tym latarki
• Świece
• Zestawy pierwszej pomocy
• Podstawowe środki medyczne
 (witaminy, środki przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe, leki na 
kaszel i przeziębienie)

źródło: #PomagamUkrainiehtt ps://pomagamukrainie.gov.pl

Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
Broń biała

Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
Inny sprzęt militarny i paramilitarny

Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
Żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia, trudno przechowywalna

Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej

Czego NIE przekazujemy w ramach pomocy humanitarnej?

Lista ukraińskich organizacji, które przyjmują wsparcie fi nansowe:

Wsparcie dla 
ukraińskich strażaków

Pomoc dla uchodźców

27 lutego br. busy z OSP 
Strzelce Opolskie i OSP Gro-
dzisko wyjechały z darami na 
granicę polsko-ukraińską.

OSP 
na pomoc 
Ukrainie

„Bez słów”  
to plastyczna impresja Viktorii z klasy 1Tlb. 
„Błękit oznacza niebo, a żółty symbolizuje łan 
zboża”- wyjaśnia nam znaczenie barw nasza 
uczennica pochodząca z Ukrainy. W realizację 
wymownego pomysłu zaangażowały się również  
koleżanki z klasy

Nasze szkoły też się angażują w pomoc dla Ukrainy. W różnoraki sposób, 
nie tylko zbierając dary rzeczowe, jak w ZSP w Zawadzkiem i CKZiU w 

Strzelcach Opolskich.

Solidarność niejedno ma imię

Opolski Urząd Wojewódzki uruchomił specjalną info-
linię, czynną przez 7 dni w tygodniu, na której można 
uzyskać odpowiedzi dotyczące uchodźców z Ukrainy.

Całodobowa Infolinia
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27 lutego swoje 95. urodziny obchodziła Pani Gertruda Halupczok z Kroś-
nicy. Z tej okazji Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele Powiatu Strzeleckiego 
oraz Gminy Izbicko, przekazując najlepsze życzenia oraz słodki upominek.

Ad multos annos!

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

1 marca br. Pani Albina Pindelska, mieszkająca w Porębie, obchodziła 
jubileusz 95-lecia urodzin. W tym dniu z najserdeczniejszymi życzeniami 
i urodzinowym upominkiem odwiedził Ją starosta Józef Swaczyna.

Edycja II:
1.  Rozbudowa i przebudowa dróg 

powiatowych: Grodzisko - Kad-
łub, Leśnica – Lichynia, Wysoka – 
Zdzieszowice i Sucha – Rozmierz 
wraz z modernizacją głównych 
ciągów. Przewidywana wartość 
tej inwestycji wynosi 54,2 mln 
zł; liczymy na dofinansowanie 
w wysokości ponad 51,4 mln zł.
Ciąg drogi powiatowej 1807 O 

jest konsekwentnie przebudowywa-
ny etapami od roku 2009. Realizacja 
tego zadania inwestycyjnego bę-
dzie miała maksymalnie pozytywny 
wpływ na rozwój społeczno – go-
spodarczy Powiatu. Zadanie wzmoc-
ni funkcjonalność i atrakcyjność 
historyczno-edukacyjną terenu. W 
jego ramach przewiduje się m.in. bu-
dowę ronda w Rozmierzy, rozbudowę 
mostu w Suchej. Także - przebudowę 
konstrukcji jezdni odcinków dróg 
powiatowych o największym natę-
żeniu ruchu, łączących miejscowości, 
najważniejsze inwestycje drogowe 
w gminach mające wpływ na rozwój 
gospodarczy i społeczny. Nowoczes-
na infrastruktura drogowa o łącznej 

długości 18,650 km przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa i popra-
wy warunków życia w regionie.
2.  Budowa strategicznego, bez ba-

rier Centrum Edukacji i Wsparcia 
Dziecka oraz Rodziny wraz z bu-
dową centrum przesiadkowego 
autobusów zeroemisyjnych - 
Etap I. Przewidywana wartość to 
blisko 35,3 mln zł, a liczymy na 
dofinansowanie blisko 30 mln zł. 
Centrum Edukacji i Wsparcia 

Dziecka oraz Rodziny ma być miej-
scem lokalizacji szkół specjalnych 
oraz poradni psychologiczno – pe-
dagogicznej.

Koncentracja szkolnictwa specjal-
nego pozwoli na poprawę warunków 
nauczania dzieci i młodzieży o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych. 
W założeniach będzie to nowoczesna 
szkoła specjalna wraz z poradnią oraz 
gabinetami lekarzy specjalistów: neo-
natologa, rehabilitacji, poradnictwa 
medycznego.

Placówka będzie oferować sy-
stem wsparcia obecnie niedostępny 
w jednym miejscu w powiecie. 
Projekt zakłada również budowę 

centrum przesiadkowego przez mo-
dernizację istniejącego budynku 
dworca PKS i dostosowanie go do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. `Rozbudowa drogi powiatowej 

1807 O Strzelce Opolskie – Kra-
siejów na odcinku Rozmierka 
– Grodzisko - Kadłub – Etap 1. 
Przewidywana wartość inwe-
stycji wynosi ponad 2,4 mln zł, 
liczymy na dofinansowanie w 
wysokości ponad 4,9 mln zł. 
Za cel bezpośredni projektu przy-

jęto poprawę stanu technicznego i 
funkcjonalności infrastruktury drogo-
wej na terenie Powiatu Strzeleckiego 
poprzez rozbudowę i przebudowę 
dróg powiatowych stanowiących 
fragment ciągu komunikacyjnego 
północnego obejścia i komunikacji 
gospodarczej miasta Strzelce Opol-
skie. Tylko nowoczesna, spełniająca 
warunki techniczne, przebudowana 
na duży ruch i zwiększone obciążenia, 
infrastruktura drogowa może zapew-
nić swobodny dostęp do terenów 
przemysłowych i gospodarczych mia-
sta Strzelce Opolskie, zapewniając 
rozwój Powiatu.

Edycja III-PGR:
1.  Przebudowa drogi powiatowej 

1401 O Zdzieszowice – Leśnica 
– Zalesie Śląskie w miejscowości 
Lichynia ul. Daszyńskiego – Etap 2. 
Przewidywana wartość inwestycji 
to ponad 2 mln zł, liczymy na do-
finansowanie ponad 1,9 mln zł. 
Realizacja tego zadania inwesty-

cyjnego zapewni nowoczesne po-
łączenie gospodarcze i turystyczne, 
a także znacząco poprawi komfort i 
warunki życia mieszkańców miejsco-
wości, przez które przebiega ta droga 
powiatowa. Dla gminy Leśnica to za-
danie jest priorytetowe, duży wpływ 
będzie miało również dla Subregionu 
Kędzierzyńsko - Strzeleckiego. 

Przypomnijmy, że Etap 1 tej 
inwestycji jest w trakcie budowy, a 
w etapie 2 planowana do realizacji 
jest także przebudowa drogi 1401 O 
na odcinku Leśnica – Lichynia wraz 
z budową ścieżki rowerowej oraz 
przebudową drogowych obiektów in-
żynierskich. Zadanie przyczyni się do 
maksymalnie efektywnej poprawy w 
zakresie dostępu do kultury, wzmocni 
funkcjonalność i atrakcyjność terenu, 
w tym poprawi dostęp do centrum 
pielgrzymkowo – rekreacyjno – tury-
stycznego Góra Św. Anny i pomnika 
historii.
2.  Budowa hali sportowej wraz z 

łącznikiem, oświetleniem i mo-
nitoringiem przy Centrum Kształ-

cenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Opolskich. 
Przewidywany koszt inwestycji 
to ponad 9,4 mlz ł, liczymy na 
dofinansowanie w wysokości 8 
mln zl. 
Celem inwestycji jest poprawa 

przyszkolnej infrastruktury sportowej 
w CKZiU w Strzelcach Opolskich. W 
szkole obecnie uczniowie korzystają 
jedynie z niepełnowymiarowej sali 
gimnastycznej i dwóch małych sal 
do ćwiczeń. 

CKZiU ma bardzo dobrze zorga-
nizowaną zewnętrzną infrastrukturę 
sportową, jednak brakuje odpowied-
nich pomieszczeń do prowadzenia 
zajęć wf.

W ramach inwestycji przewiduje 
się budowę pełnowymiarowej hali 
sportowej w szkole wraz z niezbęd-
nym zapleczem oraz łącznikiem 
pozwalającym na funkcjonalne po-
łączenie wszystkich obiektów dy-
daktycznych. Planowany budynek 
to obiekt jednokondygnacyjny z 
boiskiem o wymiarach 20m x 40m; na 
antresoli z widownią na 144 miejsca 
siedzące, w poziomie - widownię dla 
osób niepełnosprawnych. Na dachu 
hali planuje się instalację urządzeń 
fotowoltaicznych o mocy 100 kW 
służącą pokryciu zapotrzebowania 
w energię elektryczną nie tylko hali, 
ale i istniejących obiektów dydak-
tycznych.

24 lutego 2022 r. w Głębinowie odbyło się tradycyjne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorzą-
dowego z ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają, Biskupem Opolskim. Oprócz omówienia kwestii dotyczących bieżącej 
działalności Stowarzyszenia oraz sytuacji związanej z obniżeniem godzin nauczania języka niemieckiego jako mniej-
szościowego, ustalono wstępny zakres tematyczny spotkań na bieżący rok i wyznaczono datę i miejsce Walnego 
Zgromadzenia Stowarzyszenia. W drugiej części spotkania  Biskup Andrzej Czaja wygłosił swoje słowo pasterskie na 
temat „Synodalności braterstwa”.

25 lutego 2022 r. w remizie 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Strzelcach Opol-
skich odbyło się uroczyste pożegna-
nie Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 
Opolskich mł. bryg. Damiana Glika, 
który przeszedł na emeryturę po 25 
latach służby. 

Mamy ambitne plany!
Powiat Strzelecki w dniu 25 lutego br. złożył 5 wniosków o 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych – edycja II oraz w edycji III-PGR:

Doroczne spotkanie

Pożegnanie 
Komendanta Powiatowego PSP

Funkcję Komendanta Powiatowe-
go PSP w Strzelcach Opolskich pełnił 
od lipca 2018 r. (od 2015 r. był zastęp-
cą Komendanta Powiatowego PSP) 
stawiając sobie za cel m.in. poprawę 
warunków technicznych strzeleckiej 
komendy PSP oraz sukcesywną mo-
dernizację sprzętu ratowniczo-gaś-
niczego. Współpracując z władzami 
samorządu powiatowego  przyczynił 

się do powstania w sąsiedztwie KP 
PSP w Strzelcach Opolskich lądowiska 
dla służb medycznych.

Do czasu powołania nowego 
komendanta Jego obowiązki będzie 
pełnić bryg. Paweł Poliwoda.

Panu Damianowi życzymy wielu 
radosnych i słonecznych dni na no-
wym etapie życia oraz powodzenia w 
realizacji dalszych zamierzeń.  
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Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy tary-
fi kator mandatów. W Dzienniku Ustaw ukazała 

się nowelizacja rozporządzenia w sprawie wysoko-
ści mandatów drogowych zawierająca taryfi kator 
mandatów i punktów karnych.

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

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a  s i ę,
dnia 15 grudnia 2021 r. na żądanie Wójta Gminy Jemielnica z siedzibą w Jemielnicy 
przy ul. Strzeleckiej 67, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
budowie drogi gminnej ul. Madalińskiego - boczna w miejscowości Piotrówka, 
na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Obręb Nr działki 
po podziale,

działki w liniach roz-
graniczających

Nr działki 
po podziale,

działki poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 803/3 Piotrówka - -
2. 802/7 Piotrówka 802/23 802/22
3. 802/9 Piotrówka 802/21 802/20

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

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Obręb Nr działki po podziale,

1. 802/11 Piotrówka -
2. 805/23 Piotrówka -

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Jemielnica:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Obręb Nr działki po podziale

1. 802/7 Piotrówka 802/23 (do przejęcia)
2. 802/9 Piotrówka 802/21 (do przejęcia)

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność 
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być 
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.   

W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zaintere-
sowane strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi 
wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401761 (w godzinach pn. 12.00-15.00, 
wt.-pt. 9.00-12.00).      

Obwieszczenie wywiesza się na okres 
od 23 lutego 2022 r. do 16 marca 2022 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Jazda niezgodnie z przepisami drogowymi 
może nas sporo kosztować…

Nawet 2500 zł kary za przekro-
czenie prędkości. Kwota ta może 
dodatkowo wzrosnąć nawet dwu-
krotnie. Kierowca, który dwa razy 
w ciągu dwóch lat przekroczył 
dopuszczalną prędkość o więcej niż 
71 km/h, otrzyma 5000 zł mandatu.

Przy drastycznym przekroczeniu 
prędkości policjanci mogą odebrać 
w dalszym ciągu prawo jazdy. Może 
się to stać  nie tylko w terenie zabu-
dowanym, gdy prowadzący będzie 
jechał o więcej niż 50 km/h od 
ustalonego na drodze limitu (prawo 
jazdy jest wtedy zabierane na 3 mie-
siące). Podstawą do wstrzymania 
uprawnień jest też spowodowanie 
realnego zagrożenia bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego. Wykładnię 
taką daje art. 86 Kodeksu wykroczeń 
mówiący, że:

§ 1. Kto na drodze publicznej, w 
strefi e zamieszkania lub w strefi e 
ruchu, nie zachowując należytej 
ostrożności, powoduje zagrożenie 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, podlega karze grzywny. 

§ 3. W razie popełnienia wy-
kroczenia określonego w § 1 przez 
osobę prowadzącą pojazd można 
orzec zakaz prowadzenia pojazdów. 

Zgodnie z nowym taryfi katorem 
mandat za korzystanie podczas jaz-
dy z telefonu wymagające trzymania 
słuchawki lub mikrofonu w ręku 
przez kierującego pojazdem wynosi 

500 zł. Tyle samo kosztuje przewo-
żenie osoby w stanie nietrzeźwości 
lub po użyciu alkoholu lub środka 
odurzającego na rowerze, motoro-
werze lub motocyklu poza wózkiem 
bocznym.

Od 500 do 2500 zł kosztuje na-
ruszenie „zakazu korzystania z drogi 
przejazdu pojazdu uprzywilejowa-
nego utworzonej przez kierujących 
innymi pojazdami w warunkach 
zwiększonego natężenia ruchu 
utrudniającego swobodny przejazd 
pojazdu uprzywilejowanego. 

Wzrosły także mandaty za naru-
szenia skierowane przeciwko bez-
pieczeństwu pieszych. I tak, za nie-
ustąpienie pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu dla 
pieszych lub wchodzącemu na to 
przejście zapłacimy 1500 zł. Taki 
sam mandat będzie groził kierujące-
mu pojazdem, który skręca w drogę 
poprzeczną i nie ustąpi pierwszeń-
stwa pieszemu przechodzącemu na 
skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na 
którą wjeżdża.

1500 zł zapłaci również kierują-
cy, który wyprzedzi inny pojazd na 
przejściu dla pieszych, na którym 
ruch nie jest kierowany lub bez-
pośrednio przed tym przejściem. 
Mandat taki groził również za omi-
janie pojazdu, który jechał w tym 
samym kierunku, lecz zatrzymał się 
w celu ustąpienia pierwszeństwa 
pieszemu.

2000 zł zapłacą również kierow-
cy, którzy naruszą zakaz objeżdżania 
opuszczonych zapór lub półzapór 
oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli 
opuszczanie ich zostało rozpoczęte 
lub podnoszenie nie zostało zakoń-
czone. Tyle samo grozi za wjazd na 
przejazd jeśli po jego drugiej stronie 
nie ma miejsca na kontynuowanie 
jazdy. Kwoty te wzrosną do 4000 zł 
w przypadku recydywy.

Również 2000 zł wynosi mandat 
za jazdę autostradą lub drogą eks-
presową w kierunku przeciwnym 
niż wynikający z ustawy lub znaków 
drogowych.

800 zł wynosi mandat za zapar-
kowanie pojazdu na miejscu dla 
niepełnosprawnych.

2500 zł wynosi mandat za nie-
zachowanie należytej ostrożności 
na drodze publicznej, w strefie 
zamieszkania lub strefie ruchu i 
spowodowanie zagrożenia bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym przez 
osobę znajdującą się w stanie po 
użyciu alkoholu lub podobnie dzia-
łającego środka.

Tyle samo zapłacimy za kierowa-
nie na drodze publicznej, w strefi e 
zamieszkania lub w strefi e ruchu 
pojazdem innym niż mechaniczny w 
stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka działającego podobnie 
do alkoholu.

Grzywna nie niższa niż 4000 zł 
grozi za niewskazanie wbrew obo-
wiązkowi, na żądanie uprawnionego 
organu, komu pojazd został powie-
rzony do kierowania lub używania w 
oznaczonym czasie w postępowaniu 
w sprawach o przestępstwo.
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402 

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225

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

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

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

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

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

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

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO (4)

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. 

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 

POMOC  SPOŁECZNA
19. Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Strzelcach 

Opolskich

Pomoc osobom 
i rodzinom 

w przezwyciężeniu 
trudnych sytuacji 

życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne 
środki możliwości

i uprawnienia. 
Pomoc ta polega 

m.in. na organizowaniu 
usług opiekuńczych 
dla osób starszych 

i chorych, pokrywaniu 
wydatków 

na świadczenia 
zdrowotne, 

organizowaniu 
poradnictwa prawnego 

i psychologicznego, zała-
twianiu spraw 

związanych 
z umieszczaniem osób 

w domach 
pomocy społecznej 

oraz zakładach 
opieki leczniczej, 

udzielaniu pomocy. 

ul. Krakowska 16 
47 – 100 

Strzelce Opolskie 

tel. 77 463 08 70 
fax. 77 463 08 99 

Poniedziałek:               
7.30 – 17.00

Wtorek
-Czwartek:       

7.30 – 15.30
Piątek:                          

7.30 – 14.00

http://www.opsstrzelce.pl/

info@opsstrzelce.pl

Osoby, 
które znajdą się 

w trudnej sytuacji 
życiowej. 
Pomoc ta 

przysługuje: 
wszystkim oso-
bom mającym 
obywatelstwo 

polskie 
zamieszkującym 
i przebywającym 

na terytorium 
Polski, 

posiadającym 
zezwolenie 

na pobyt stały lub 
status uchodźcy.

20. Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Izbicku

ul. Powstańców 
Śląskich 16

47-180 Izbicko

tel. 77 461 72 06  
 77 461 72 21  

wew. 121

Poniedziałek:
7.30 – 17.00

Wtorek – 
Czwartek: 

 7.30 – 15.30
Piątek: 

 7.30 – 14.00

http://ops.izbicko.pl/20/
aktualnosci.html

ops@izbicko.pl

21. Ośrodek Pomocy 
Społecznej

 w Jemielnicy

ul. Strzelecka 67 
47-133 

Jemielnica

tel. 77 463 20 08 Poniedziałek 
– Piątek: 

7.30 – 15.30

http://bip.jemielnica.
pl/1672/osrodek-pomocy-
-spolecznej-w-jemielnicy.

html

gops@jemielnica.pl
22. Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
w Leśnicy

ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

tel. 77 404 83 52 Poniedziałek 
– Piątek

7.30 – 15.00

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

ops@lesnica.pl
23. Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
w Kolonowskiem

ul. 
Ks. Czerwionki 39

47-110 
Kolonowskie

tel. 77 4611 075  
77 461 1 140

Poniedziałek:  
7.00 – 16.00

Wtorek 
– Czwartek: 
7.00 – 15.00

Piątek: 
7.00 – 14.00

www.ops.kolonowskie.pl
 

ops@kolonowskie.pl

24. Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Ujeździe

ul. Sławęcicka 19  
47-143 Ujazd

tel. 77 463 75 28 
  77 463 70 47

Poniedziałek: 
7.00 – 17.00

Wtorek 
– Czwartek  

7.00 – 15.00
Piątek: 

7.00 – 13.00

http://www.opsujazd.pl/

biuro@opsujazd.pl

25. Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Zawadzkiem

ul. Dębowa 11 
 47-120 

Zawadzkie

tel. 77 462 20 95 Poniedziałek 
– Piątek

7.00 – 15.00

http://ops.zawadzkie.pl/

sekretariat@ops.zawadzkie.pl

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
26. Punkt Konsultacyj-

no-Informacyjny 
z zakresu narko-

manii

Poradnictwo psycholo-
giczne

ul. Habryki 11
47-100 

Strzelce Opolskie

tel. 77 461 44 93 Środa: 
16.00 – 19.00

-------------------------- Każdy mieszkaniec 
Gminy Strzelce 

Opolskie zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa
27. Punkt Konsultacyj-

no-Informacyjny
z zakresu 

problematyki alko-
holowej i przemocy 

w rodzinie

Poradnictwo psycholo-
giczne

ul. Habryki 11
47-100 

Strzelce Opolskie 

tel. 77 461 44 93 Czwartek: 
16.00 – 19.00

-------------------------- Każdy mieszkaniec 
Gminy Strzelce 

Opolskie zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa
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Z okazji  Mię-
dzynarodo-

wego dnia Walki 
z Depresją 23. lutego br. Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Strzelcach Opolskich, zorganizowa-
ła akcję informacyjną. Pracownicy 
Poradni rozdawali przechodniom 
przygotowane przez siebie wcześ-
niej ulotki, na których znalazły się 
najważniejsze informacje związane 
z depresją (objawy depresji oraz 
miejsca gdzie można szukać po-
mocy, jeśli zauważymy niepokojące 
symptomy u siebie i/lub naszych 
bliskich). Wydarzenie miało na 
celu nagłośnienie i zwrócenie 
uwagi ludziom na tę chorobę, która 
znajduje się w czołówce najczęś-
ciej występujących zaburzeń na 
świecie. Z danych zamieszczonych 
przez Światową Organizację Zdro-
wia wynika, iż Polska znajduje się 
w czołówce państw, jeśli chodzi o 
odsetek obywateli cierpiących na 
depresję. Niepokojące jest to, że 
cierpią na nią również dzieci w wie-
ku przedszkolnym oraz szkolnym. 
Na jej pojawienie się mają wpływ 
zarówno czynniki biologiczne, 
genetyczne oraz psychologiczne/
środowiskowe (błędy wychowaw-
cze, np. zawstydzanie dziecka jako 
metoda wychowania, kłótnie, 
konfl ikty w domu, stawianie wygó-
rowanych wymagań, lękowy model 
wychowania). 

Dzieciństwo kojarzy nam się z 
czasem zabawy, beztroski, radoś-
cią, niewyczerpanymi pokładami 
energii. Depresja z kolei to cierpie-
nie, smutek, ból strach. Być może 
dlatego wydawać by się mogło, że 
dziecko i depresja nie idą ze sobą 
w parze. Niestety rzeczywistość 
okazuje się inna. 

Co to jest depresja? Depresja 
charakteryzuje się obniżonym 

nastrojem, utratą zainteresowań 
i zdolności do czerpania przyjem-
ności i radości z życia oraz zmniej-
szoną energią. Co objawia się 
obniżoną aktywnością i wzmożoną 
męczliwością, nawet po niewielkim 
wysiłku. Zaburzenia nastroju w 
depresji, przejawiają się w postaci 
smutku, przygnębienia, odrętwie-
nia z często współwystępującym 
cierpieniem, niepokojem i lękiem. 
W zależności od nasilenia objawów 
smutek, przygnębienie dla otocze-
nia, może być bardzo widoczny, ale 
może szczególnie u dzieci, objawiać 
się w inny sposób, który nie koja-
rzy się z depresją. Depresja wśród 
dzieci jest często niezauważona 
i trudniejsza do zdiagnozowania, 
niż u dorosłych. Diagnoza wymaga 
uważności od rodzica, nauczyciela, 
a następnie specjalisty. Im młodsze 
dziecko – tym rozpoznanie depresji 
jest bardziej zależne od czujności 
i wiedzy otoczenia, które zwróci 
uwagę na niepokojące objawy i w 
konsekwencji, podejmie działania 
zmierzającego do leczenia. 

Zatem co powinno zwrócić 
naszą uwagę?

Utarta wcześniejszych zain-
teresowań, apatia, niechęć do 
kontaktów społecznych, problemy 
ze snem. Może występować nad-
mierne pobudzenie, lub odwrotnie, 
spowolnienie motoryczne. Dziecko 
staje się nadmiernie drażliwe, 
reaguje nieadekwatnie do sytuacji 
płaczem, krzykiem, wrogością wo-
bec otoczenia. Szczególnie u dzieci 
w wieku przedszkolnym możemy 
zaobserwować także cofanie się 
w rozwoju – zdarza się, że dzieci 
przestają mówić, zaczynają się 
moczyć w ciągu dnia. Nagle dziecko 
ma trudności z podstawowymi 
czynnościami, które wcześniej nie 
stanowiły problemu. Charaktery-
styczne dla obrazu depresji szcze-
gólnie u małych dzieci jest wystę-
powanie objawów somatycznych. 
Dziecko zaczyna coraz częściej się 
skarżyć na bóle brzucha, głowy, 
biegunkę, duszności. (literatura 
wskazuje, że im młodsze dziecko, 
tym częściej objawy somatyczne 
wysuwają się na pierwszy plan). 
Depresja również bardzo silnie 
wpływa na motywację do podej-
mowania różnych aktywności: od 

bierności i wycofania się, po całko-
wite zaniechanie działań i wszelkiej 
aktywności służącej zaspokojeniu 
podstawowych potrzeb biologicz-
nych (głodu, pragnienia). 

Z kolei niepokojącym sygnałem 
szczególnie u starszych dzieci może 
być „uciekanie” w media społecz-
nościowe, spędzanie wielu godzin 
przed komputerem/telefonem/
tabletem. Badania naukowe dowo-
dzą, iż 20 proc. dzieci cierpiących 
na depresję ma również problemy 
dotyczące uzależnienia od interne-
tu i środków masowego przekazu.

U dzieci chorych na depresję 
występują także zaburzenia róż-
nych procesów poznawczych: my-
ślenia, pamięci, uwagi i zdolności 
uczenia się. Co z kolei przekłada się 
na wyniki w nauce. Niskie wyniki 
w nauce przekładają się na niskie 
poczucie wartości dziecka, utratę 
wiary we własne możliwości, a to 
generuje nowe problemy.  
W funkcjonowaniu społecznym 
widoczne jest unikanie kontak-
tów z rówieśnikami, niechęć do 
wychodzenia z domu. Niestety, 

Dzieci też chorują na depresję

Ważne telefony: 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 
prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Tel. 116 111  (czynny całą dobę)

Telefon dla rodziców i profesjonalistów 
w sprawie bezpieczeństwa dzieci 

prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
Tel. 800 100 100

(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-15:00. 
Rozkład dyżurów na stronie internetowej: htt ps://800100100.pl)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:
Tel. 800 121 212 (czynny całą dobę)

w dzisiejszych czasach nauczanie 
zdalne, ograniczenie kontaktów 
rówieśniczych (wywołane pan-
demią) utrudnia rozpoznanie i 
rozpoczęcie skutecznego leczenia. 
W związku z powyższym ważne 
jest rozpowszechnianie wiedzy na 
temat depresji, (która przejawia 
się w sposób, który niekoniecznie 
kojarzy nam się z depresją) wyczu-
lenie na jej objawy społeczeństwo i 
przyjęcie do wiadomości, że DZIECI 
CHORUJĄ NA DEPRESJĘ. Depresja 
to choroba i wymaga leczenia 
(często połączenia farmakoterapii z 
psychoterapią), a dzieci i młodzież 
nie są w stanie same sobie pomóc, 
ponieważ często po prostu nie 
potrafi ą nazwać tego, co się z nimi 
dzieje. 

Gdzie więc szukać pomocy?
lekarz psychiatra, Poradnie Zdrowia 
Psychicznego, Ośrodki Interwencji 
Kryzysowej, Szpitale Psychiatrycz-
ne, Psycholodzy, Psychoterapeuci, 
Poradnia Psychologiczno – Peda-
gogiczna. 

Dorota Rosiak - psycholog
Agnieszka Bendkowska - pedagog


