
Gest solidarności partnerskiego powiatu
90 tysięcy artykułów za ponad 41.000 euro

„Prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie” – podkreślał starosta 
Józef Swaczyna, wskazując konkretną 
pomoc, z jaką pospieszyły nie tylko 
władze Powiatu Soest, ale i zwykli 
mieszkańcy tego regionu po klęskach 
żywiołowych, jakie nawiedziły nasz 
powiat: w roku  2003, 2008 i 2010, ale 
i w codziennej pracy i solidarności na 
rzecz lepszego jutra całej Europy. Jakie 
ma być to lepsze jutro, kiedy tuż za 

granicą Polski toczy się wojna? Co możemy zrobić dla tych, którzy z Ukrainy przed nią ucie-
kli? Polacy szeroko otworzyli swoje serca i domy, nie czekając na systemowe rozwiązania dla 
skoordynowanej pomocy, których, pomimo ponad dwóch miesięcy, jakie minęły od początku 
inwazji Rosji na Ukrainę, rząd nadal nie wdrożył. Nasi niemieccy partnerzy byli pod ogromnym 
wrażeniem skali tej oddolnej pomocy.

Uchodźcy wojenni napływają nie tylko do Polski, także do innych krajów, również do 
Niemiec, i do powiatu Soest.  

Jego mieszkańcy aktywnie odpowiedzieli na apel starosty Evy Irrgang o włączenie się w 
pomoc uchodźcom przebywającym na terenie powiatu strzeleckiego. Podobnie zrobiły fi rmy 
z partnerskiego powiatu, a Rada Powiatu Soest pod koniec marca tego roku zdecydowała o 
przekazaniu 5 tys. euro na wsparcie zbiórki skierowanej dla uchodźców z Ukrainy w naszym 
powiecie. Oddział Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Lippstadt-Hellweg podjął się organizacji 
tego zadania i zakupił za zebrane pieniądze potrzebną pomoc materialną, a transportu do 
Polski podjęła się fi rma z Warstein. 

Co kupiono? Najpotrzebniejsze środki czystości, artykuły higieniczne, pampersy, odzież, 
artykuły dla dzieci – według sugesti i podanych przez starostę Józefa Swaczynę w rozmowie 
telefonicznej ze starostą Evą Irrgang pod koniec marca. 

W sumie zapakowano 7 europalet z ponad 90 tysiącami artykułów o łącznej wartości 
ponad 41.000 euro. Dary przywiezione zostały do Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny 25 
kwietnia, stamtąd trafi ą też do innych potrzebujących ukraińskich uchodźców, którzy w wy-
niku rosyjskiej inwazji stali się, przynajmniej chwilowo, mieszkańcami gmin naszego powiatu.

„To gest solidarności z naszym partnerskim powiatem oraz uchodźcami wojennymi z 
Ukrainy. Właśnie Polska w ostatnim czasie niesie bagaż tej sytuacji“ – podkreślił dyrektor 
powiatu Soest Volker Topp.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 20. rocznicę partner-
stwa Powiatu Strzeleckiego i Powiatu Soest. Nie 

jeden raz w ciągu tego okresu okazało się, że nasze part-
nerstwo istnieje nie tylko na papierze i nie ogranicza się 
do ofi cjalnych wizyt lub wspólnego świętowania ważnych 
dla obu stron dat. 

Na najbliższej sesji, czyli 27 kwietnia, 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego zwróci 

się do radnych o wprowadzenie do budżetu 
Powiatu poprawki związanej z realizacją in-
westycji drogowej pn. „Rozbudowa układu 
komunikacyjnego ul. Kozielskiej, Gogolińskiej 
i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich”. 

Zadanie ma zostać zrealizowane przy 
istotnym udziale partnera – Miasta i Gmi-
ny Strzelce Opolskie, a dofi nansowane – z 
Rządowego Funduszu Dróg. Samorząd woje-

Będzie inwestycja za 2,4 miliona
wództwa opolskiego sfi nansuje swoją część 
inwestycji.

O tym, jak bardzo ważne jest ono z punk-
tu widzenia nie tylko dojazdu do autostrady 
A4, ale przede wszystkim – dla poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta, zwłasz-
cza dzielnicy Suche Łany, nie trzeba nikogo 
przekonywać. 

Szerzej do tego tematu wrócimy już w 
następnym numerze naszego dwutygodnika, 
już po decyzji podjętej przez radnych na sesji.

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Waldemar Gaida, Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito 
oraz  kierowcy z partnerskiego powiatu Soest, którzy przywieźli dary dla uchodźców z Ukrainy. 

Fot. Joanna Koszela

Przygotowali do transportu pomoc materialną dla uchodźców z Ukrainy w partnerskim Powiecie Strze-
leckim: Andreas Eickmann (szef Oddziału Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Warstein), Felix Vielberg 
(Oddział Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Ense), Stefan Michels (Oddział Niemieckiego Czerwonego 
Krzyża w Warstein), Christi ne Futt er (Oddział Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Lippstadt-Hellweg), 
Sven Wiese (Dyrektor Niemieckiego Czerwonego Krzyża Oddział Lippstadt-Hellweg), Volker Topp (Dy-
rektor Powiatowy), Ulrich Häken (Radny Rady Powiatu Soest). 

Foto: Christi ne Futt er

Zaproszenie na majowe święta
Starosta Strzelecki i Burmistrz Strzelec Opolskich

zapraszają wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w majowych uroczystościach.

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich 
o godz. 7.45 nastąpi powitanie gości i uroczyste podniesienie fl agi na maszt. Przewidziane 
jest również okolicznościowe wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich.

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
O godz. 8.45 zbieramy się przed strzeleckim ratuszem, skąd nastąpi przemarsz do kościoła 
pw. św. Wawrzyńca. Tam o godz. 9.00 rozpocznie się uroczysta Msza św., a po niej, o godz. 
10.15, będzie można złożyć kwiaty pod Pomnikiem Ofi arom Wojen i Przemocy.
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Funkcjonariuszom Państ�owej St�aży Pożar�ej,Funkcjonariuszom Państ�owej St�aży Pożar�ej,
dr�hom OSP, pracownikom cy�ilny� dr�hom OSP, pracownikom cy�ilny� 

oraz weteranom pożar�ict�a Powiat� St�zeleckiegooraz weteranom pożar�ict�a Powiat� St�zeleckiego

z okazji z okazji Dnia St�ażakaDnia St�ażaka
składamy serdeczne podziękowania za codzienną odpowiedzialną sł�żbę składamy serdeczne podziękowania za codzienną odpowiedzialną sł�żbę 

i gotowość do niesienia pomocy w każdej t��dnej sy��acji.i gotowość do niesienia pomocy w każdej t��dnej sy��acji.
Dzięki temu czujemy się bezpieczniej i wiemy, że to właśnie Wy jesteście niezawodni.Dzięki temu czujemy się bezpieczniej i wiemy, że to właśnie Wy jesteście niezawodni.

Przekazujemy Wam wszystkim również wy�azy najwyższego uznaniaPrzekazujemy Wam wszystkim również wy�azy najwyższego uznania
i og�omnego szacunku za niezmienne działanie w imię starej st�ażackiej zasadyi og�omnego szacunku za niezmienne działanie w imię starej st�ażackiej zasady

„Bog� na chwałę, ludziom na rat�nek”.„Bog� na chwałę, ludziom na rat�nek”.
Do podziękowań dołączamy serdeczne życzenia zdrowia,Do podziękowań dołączamy serdeczne życzenia zdrowia,

wielu sukcesów zawodowych i osobist�ch oraz wszelkiej pomyślności.wielu sukcesów zawodowych i osobist�ch oraz wszelkiej pomyślności.
W imieniu wszystkich mieszkańców naszego powiat�

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

21 kwietnia 2022 r. w siedzibie 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Strzelcach Opol-
skich, w obecności funkcjonariuszy 
i pracowników cywilnych oraz 
zaproszonych gości, odbyła się 
uroczysta zbiórka, podczas której 
st. bryg. Krzysztof Kędryk wręczył 
akt powołania na stanowisko ko-
mendanta powiatowego PSP w 
Strzelcach Opolskich bryg. Pawłowi 
Poliwodzie, który dotychczas pełnił 

13 kwietnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyń-
skiej przez Sejm RP w 2007 roku. Jest to powiązana z opublikowaną przez 
Niemcy - 13 kwietnia 1943 roku - ofi cjalną informacją o odkryciu w Katyniu 
masowych grobów polskich ofi cerów zamordowanych przez bolszewików.

W uroczystości w Opolu, której  współorganizatorem uroczystości jest 
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu udział wziął Członek Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego Jan Zubek.

Pani
Ewelinie Marczewskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca

składają 
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie 

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Nowy komednant

obowiązki Komendanta Powiato-
wego strzeleckiej PSP. Po uroczy-
stym zaprzysiężeniu, w imieniu 
Powiatu Strzeleckiego gratulacje 
nowemu komendantowi złożył 
wicestarosta Waldemar Gaida. W 
uroczystości udział wzięli również 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Strzeleckiego Stefan Szłapa oraz 
Skarbnik Powiatu Jolanta Drocho-
mirecka.

Pamiętamy o Katyniu

Pani

Annie Sławskiej 

z powodu śmierci 

Ojca 

wyrazy głębokiego współczucia
 składają 

Dyrektor i Pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich

27 kwietnia w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Opolu odbyła się 
uroczystość uhonorowania samo-
rządowców za ich wkład w rozwój 
„małych ojczyzn”. Odznakę Ho-
norową za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego, nadaną przez Mini-
stra Administracji i Cyfryzacji z rąk 
Wojewody Opolskiego Sławomira 
Kłosowskiego odebrał Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna.

Odznaka dla Starosty

Kasztany jeszcze nie kwitną, 
ale do 4 maja, kiedy rozpo-

cznie się maraton maturalny, który 
zakończy się 23 maja, zapewne już 
będzie inaczej.

Po dwóch latach pandemii 
koronawirusa już nie będzie się 
przystępować do egzaminu w ma-
seczkach, ale utrzymana została 
z poprzednich lat inna zasada: 
matura ustna z języka polskiego i z 
języka obcego nie jest obowiązko-
wa. Inaczej jest w przypadku tych 
abiturientów, którzy chcą studio-
wać zagranicą i przy rekrutacji na 
tamtejszą uczelnię przedstawić 
wyniki matury ustnej. Uczniowie, 
którzy z losowych przyczyn nie 
będą mogli przystąpić do egzaminu 
dojrzałości w terminie głównym, 
mogą zrobić to później: od 1 do 15 
czerwca br. 

Już za chwilę egzamin dojrzałości
Obowiązkowe są trzy egzaminy 

na poziomie podstawowym (język 
polski, matematyka, język obcy), 
z każdego z nich, aby zdać, trzeba 
uzyskać  minimum 30 proc. oraz 
jeden - z wybranego przedmiotu 
dodatkowego na poziomie rozsze-
rzonym w części pisemnej (w tym 
przypadku nie jest określony próg 
zaliczenia).

Ilu uczniów przystąpi do matury 
2022 w naszym powiecie?

Najwięcej oczywiście w naszej 
szkole w całym województwie, czyli 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich: 185 to uczniowie technikum, 
ale deklarację przystąpienia do 
egzaminu dojrzałości złożyło też 17 
osób z LO dla Dorosłych w CKZiU.  W 
strzeleckim Liceum Ogólnokształcą-
cym im. W. Broniewskiego matury 

będzie zdawać 127 osób, a w Ze-
spole Szkół Ponadpodstawowych 
w Zawadzkiem – 13 uczniów LO im. 
Mieszka I i 16 uczniów technikum.

Za wszystkich trzymamy mocno 
kciuki! 

Przypominamy też, maturzyści 
mają prawo wglądu do spraw-
dzonej i ocenionej pracy, w ciągu 
sześciu miesięcy od dnia wydania 
przez okręgową komisję egzami-
nacyjną świadectw dojrzałości, 
aneksów i zaświadczeń o wynikach 
egzaminów i jeśli nie zgadzają się 
z wynikami, mogą zwrócić się z 
wnioskiem o weryfikację sumy 
zebranych punktów. Taki wniosek, 
wraz z uzasadnieniem, składa się 
do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej w terminie dwóch 
dni roboczych od dnia dokonania 
opisanego wyżej wglądu.

Tego samego dnia podczas sesji 
Rady Powiatu starosta odebrał 
gratulacje z tej okazji, które w imie-
niu radnych przekazali Członkowie 
Prezydium Rady: Przewodniczący 
Stefan Szłapa oraz wiceprzewod-
niczący Ryszard Nocoń i Stanisław 
Krawiec.
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Szanowny Rodzicu! Dowiedz się więcej o naszej placówce.
Gorąco zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej placówki i osobistej 

konsultacji w zakresie doboru formy kształcenia Waszego dziecka!

W skład ZPO wchodzą:

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia Nr 1

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

Na terenie Ośrodka znajduje się minizoo. 

47- 150 Leśnica ul. Kozielska 20
tel./fax 77 461 52 16, 77 461 52 61

www.zpolesnica.pl, e-mail: sekretariat@zpolesnica.pl

Ośrodek zapewnia całodobową opiekę. Prowadzimy grupy wychowawcze 
dla dzieci i młodzieży uczącej się w naszych szkołach. 

• Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny.
• Płaci się tylko za wyżywienie (stawka 13 zł dziennie za trzy pełne posiłki). 
• Każda grupa ma swoją świetlicę i 2-4 osobowe sypialnie. 
• Dla uczniów dojeżdżających  możliwość pobytu w ośrodku już od niedzieli od godz.16.00.

Drodzy Rodzice, jeśli poszukujecie Państwo dla Waszego dziecka 
szkoły otwartej na współpracę z rodzicami, która gwarantuje dostosowa-
nie form i metod nauczania do indywidualnych możliwości rozwojowych 
podopiecznych, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną  
naszej Placówki przygotowaną na rok szkolny 2022/2023.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Zajęcia prowadzone są w małych, 

kilkuosobowych grupach. 
W zależności od potrzeb zapew-

niamy dzieciom dodatkowe wsparcie 
ze strony pomocy nauczyciela.

Nasza Placówka jest otwarta dla każdego ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Trzyletnia Szkoła 
Specjalna Przy-
sposabiająca do 
Pracy jest ofertą 
dla uczniów z nie-
pełnosprawnością 
intelektualną w 
stopniu umiarko-
wanym lub znacz-
nym  oraz uczniów 
z niepełnospraw-
nościami sprzężo-
nymi.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 1
Szkoła zapewnia 
naukę w każdym 
zawodzie. Na miej-
scu w placówce 
zapewniamy prak-
tyki w zawodach: 
stolarz, kucharz, 
ogrodnik. Dyspo-
nujemy nową, no-
wocześnie wypo-
sażoną  pracownią 
gastronomiczną.

Opracował: Sławomir Kossakowski

ZPO w Leśnicy to miejsce,
gdzie dzieci i młodzież odkrywają  i rozwijają swoje uzdolnienia i talenty.

To miejsce,
gdzie poznają smak sukcesów indywidualnych i zespołowych, 

uczą się mierzyć z porażkami, 
przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.
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Kupiłem samochód używany, 
który zgodnie z ogłoszeniem 

miał być bezwypadkowy i posiadać 
oryginalny lakier. Niestety okazało się, 
że samochód jest po dość poważnej 
stłuczce. Czy mogę złożyć reklamację 
samochodu używanego? Nawet wte-
dy, jeśli sprzedawca twierdzi, że sam 
był zapewniany, że samochód jest bez-
wypadkowy i nic o tym nie wiedział? 

Oczywiście mamy prawo składać 
reklamacje zakupionych rzeczy nie 
tylko nowych, ale i używanych. Sprze-
dawca odpowiada za wady towaru, 
które istniały w momencie sprzedaży. 
W tym przypadku również odpowiada 
i, mimo że nie wiedział o fakcie, iż 
samochód jest powypadkowy, ma rosz-
czenie zwrotne wobec poprzedniego 
sprzedawcy. 

Niemalże każdego dnia dzwonią do 
mnie rozżaleni konsumenci, którzy ku-
pili używany samochód, który zgodnie 
z ogłoszeniem miał być w stanie bardzo 
dobrym, a w rzeczywistości okazało się 
, że jest inaczej. Zdarzają się również 
sytuacje, iż okazuje się, że samochód 
posiada wady prawne uniemożliwia-
jące rejestrację samochodu. Procedury 
reklamacyjne i dochodzenie swych 
praw na drodze sądowej są czaso-

Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada na pytania mieszkańców:

Co zrobić, gdy kupiło się „bezwypadkowy” samochód?
Czy dostanę zwrot opłaty od operatora

chłonne, często utrudnione z powodu 
podpisanych dokumentów (nagminne 
jest, iż zapłacona w rzeczywistości cena 
jest wyższa niż na fakturze) i stresujące. 
Zakup samochodu używanego wydaje 
się dość prostą czynnością, jednakże 
w rzeczywistości tak nie jest. Dlatego 
zawsze namawiam, by sprawdzić jak 
najwięcej rzeczy przed zakupem i za-
bezpieczyć dowody.

Po pierwsze: gdy zdecydujemy się 
wstępnie na jakieś ogłoszenie, zróbmy 
sobie jego wydruk lub kopię, bo ogło-
szenie za chwilę zniknie z Internetu, to 
co w nim obiecano nie będzie istnieć, 
więc jak np. udowodnimy, że samo-
chód miał być bezwypadkowy gdy w 
rzeczywistości nie jest. Poczytajmy też 
ewentualne opinie o danym komisie. 

Po drugie: sprawdźmy w Wydziale 
Komunikacji jakie dokumenty będą 
nam niezbędne do rejestracji, jeśli 
chodzi np. o samochody zarejestrowa-
ne w kraju brak ciągłości umów unie-
możliwia rejestrację, a często zdarzają 
się sytuacje, iż samochód nie posiada 
kompletu dokumentów. 

Po trzecie: zastanówmy się nad 
wydatkiem na rzeczoznawcę lub spraw-
dzenie samochodu na stacji diagno-
stycznej. Nie jest to wydatek ogromny, 

a pozwoli uniknąć większości proble-
mów. Często zdarza się, że samochody 
„w stanie idealnym”, jak wynika z 
ogłoszenia, nie są w stanie dojechać 
po transakcji do miejsca zamieszkania 
nabywcy. A sprzedawcy lubią oskarżać 
konsumentów o uszkodzenie samo-
chodu, zatarcie silnika etc., tak jakby 
przyjemnością dla konsumentów było 
składanie reklamacji. 

Dlatego zawsze radzę konsumen-
tom, by nie decydowali się na nic 
pochopnie, nie wierzyli ustnym zapew-
nieniom sprzedawcy i najlepiej spraw-
dzili samochód przed zakupem na stacji 
diagnostycznej lub przez rzeczoznawcę. 
Pozwoli to uniknąć problemów, które 
niestety zdarzają się często. 

Słyszałam, że Prezes UOKIK wydał 
jakąś decyzję wobec kilku operatorów 
związaną z usługami dodatkowymi. O 
co dokładnie chodzi? 

Prezes UOKiK wydał decyzje wobec 
operatorów telekomunikacyjnych: Ne-
tia, Orange i P4. Zwrócą oni konsumen-
tom opłaty pobrane za automatyczną 
aktywację dodatkowo płatnych usług. 
Dochodziło do tego wraz z zawarciem 
lub przedłużeniem umowy podczas 
rozmowy telefonicznej, w salonie lub 
przez Internet. Usługi były włączane 

automatycznie, bez wyraźnej zgody 
konsumentów i to na nich ciążył obo-
wiązek ich wyłączenia przed upływem 
bezpłatnego okresu korzystania z nich. 

W przypadku Netii chodzi o nastę-
pujące usługi: „Bezpieczny Internet 2”, 
„Bezpieczny Smartfon”, „Identyfikacja 
Numeru”, „Pakiet HBO HD”, „GigaNa-
grywarka Standard”, „GigaNagrywarka 
Maxi”.

W przypadku Orange Polska cho-
dzi o: „Halo Granie”, „Cyber Tarcza”, 
„Nawigacja Orange”, „Orange Smart 
Care”, „Gdzie jest Dziecko”, „Bezpieczny 
Internet” oraz „Internet mobilny z za-
pasowym pakietem danych na konto”.

W przypadku P4 chodzi o: „Muzy-
ka na czekanie”, „Ochrona internetu”, 
„Play NOW usługi dodatkowe TV”, 
„Pakiet 50 min/50 sms/mms do wszyst-
kich”, „Bezpieczny internet”, „Nielimi-
towane połączenia na numery stacjo-
narne”, „Nielimitowane sms/mms do 
wszystkich sieci”, „100 minut do innych 
sieci komórkowych” oraz „200 minut 
do innych sieci komórkowych”.

Zgodnie z ustawą o prawach konsu-
menta, włączenie dodatkowo płatnych 
usług musi się odbyć za wyraźną zgodą 
abonenta. Wyraźna zgoda konsumenta 
na dodatkowo płatne usługi to stwier-

dzenie „tak” lub „nie” w stosunku do 
propozycji operatora. Taka sytuacja 
nie będzie miała miejsca, gdy warunki 
oferty przewidują, że skorzystanie z 
płatnej usługi dodatkowej jest koniecz-
ne dla zawarcia umowy na warunkach 
promocyjnych. Konsument powinien 
mieć rzeczywistą możliwość wyboru, 
a zatem udzielenie odpowiedzi „nie” 
powinno skutkować brakiem aktywacji 
danej usługi. 

Netia, Orange i P4 zmienią swoje 
praktyki i zrekompensują konsumen-
tom poniesione straty (decyzje wobec 
Netii oraz Orange Polska są prawomoc-
ne, a wobec P4 nie). Decyzje dotyczą 
obecnych i byłych abonentów. 

Konsumencie, jeśli operator uru-
chomił tobie niechciane usługi, zobacz 
na co możesz m.in. liczyć: 

Jeśli twoja reklamacja została roz-
patrzona negatywnie lub sam wyłączy-
łeś automatycznie aktywowane płatne 
usługi we wskazanym w decyzji okresie, 
to operator odda ci za nie pieniądze. 

Operatorzy wdrożą procedury, 
zgodnie z którymi konsument będzie 
pytany na etapie zawarcia umowy o 
zgodę na aktywację dodatkowo płat-
nych usług. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Marlena już z indeksem!

Marlena Graipel z klasy III d strzeleckiego 
liceum ogólnokształcącego uzyskała tytuł 

finalistki XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i 
Żywności. Etap okręgowy miał miejsce w Gliwi-
cach, natomiast etap centralny odbył się zdalnie. 
Jako finalistka Marlena jest zwolniona z postę-
powania kwalifikacyjnego na ponad trzydzieści 
uczelni wyższych w Polsce. 

Ilona Piontek

Ośmiu wspaniałych
16 marca wolontariuszki  z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich otrzymały tytuł „Ośmiu Wspaniałych” w Strzeleckim Sa-
morządowym Konkursie Nastolatków.
Te wolontariuszki to  uczennice klasy 4trl -  Sandra Mikołajczyk, Natalia Kraka, Agata 
Pokorna, Dana Willems, Martyna Skrobała i Marta Łabuz, które przez cały okres 
nauki w naszej szkole prowadziły wiele akcji charytatywnych, angażując przy tym 
środowisko szkolne. Dziewczęta   organizowały m.in  kiermasze ciast, słodkości czy 
ozdób świątecznych, podejmowały  akcje charytatywne na rzecz krajów misyjnych, 
które były przeprowadzane cyklicznie raz w roku. Dziewczęta systematycznie 
pomagały pensjonariuszom z Domów Pomocy Społecznej w Kadłubie, Strzelcach 
Opolskich czy Porębie a  w ostatnim czasie niosły swoją pomoc także na Ukrainę.
Odwaga i dobre chęci dziewczyn wpływają na otoczenie i zmieniają na lepsze 
historie tych, którzy potrzebują pomocy… dzięki takiej postawie mamy pewność, 
że wypuszczamy w świat wspaniałych, wartościowych ludzi.

Czwórka licealistów 
– laureatami olimpiady

Ponad 130 uczniów 
szkół ponadpod-

stawowych z całej 
Polski spotkało się w 
7 kwietnia w Opolu, 
by przystąpić do fina-
łowego testu wiedzy 
8. edycji „Olimpiady 
Wiedzy i Wartości w 
Sporcie". Temat tego-
rocznych zmagań brzmiał „Idea olimpizmu - wychowanie do zwycięstwa i porażki”. 
Wśród 25 laureatów tejże olimpiady znalazło się aż czworo uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Bronieckiego 
w Strzelcach Opolskich. Są to Natalia Radziej (klasa III), która zajęła miejsce 6., 
Aleksandra Szecel (klasa III) – uplasowała się na miejscu 7., Emilia Mainka (klasa 
II) – miejsce 15 oraz Szymon Gorgosch (klasa III) – miejsce 19. Tuż za nimi znalazła 
się Zofia Gołębiewska (klasa III), która z Opola wróciła z tytułem finalistki olimpiady. 
To ogromny sukces licealistów strzeleckiego ogólniaka. Jesteśmy z Was dumni!

Sabina Bęben

O windzie, która miała zostać zamontowana na ze-
wnątrz budynku starostwa i sprawić, by urząd stał 

się bardziej przyjazny dla obywateli, pisaliśmy w jednym 
z lutowych numerów naszego dwutygodnika. Był projekt, 
ogłoszony został przetarg, w pierwszej połowie kwietnia 
wpłynęły oferty wykonawców. Ale… Przetarg został 
unieważniony. Windy nie będzie.
Dlaczego? Powód jest prosty: pieniądze. Budowa windy 
pochłonęłaby niespełna milion złotych. Dwa źródła dofi-
nansowania, z których nasz samorząd mógłby skorzystać 

zapewniałyby mniej niż jedną czwartą kosztów całej inwestycji. 
O tym, że to będzie trudny rok dla finansów samorządu powiatowego, pi-

szemy już od dawna. Zaczęło się od ubiegłego roku, kiedy przygotowywany był 
budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2022. Przypomnijmy: przygotowywany przy 
zupełnie innych – a wskazanych przez rząd - założeniach co do rozwoju sytuacji 
gospodarczej kraju, m.in. przy zupełnie innym wskaźniku inflacji. Potem – był 
Polski Ład,  którego już nawet nie nazywa się Polskim Ładem, wprowadzanym 
pospiesznie, z błędami, które naprawia się i naprawia. O, przepraszam: noweli-
zuje. A on właśnie spowodował, że dochody samorządów z podatków od osób 
fizycznych i osób prawnych mocno spadły, mimo zapewnień ówczesnego ministra 
finansów, że tak się nie stanie. Potem - wzrosły mocno ceny nośników energii. 
potem – zaczęła się wojna tuż za naszą granicą, co też wpływa na rozwój sytuacji 
gospodarczej. Potem – wzrosła, a właściwie poszybowała inflacja. Właściwsze 
będzie: szybuje, bo na jednomiesięcznym jej skoku się przecież nie skończyło. 
Koszty utrzymania rosną, i to odnosi się nie tylko do gospodarstw domowych.  
Kiedy rośnie inflacja – wszyscy chcą więcej zarabiać. To zrozumiałe, bo nie każdy 
przecież jest prezesem centralnego polskiego banku, który w roku 2021 zarobił 
ponad milion złotych brutto jak wynika z informacji opublikowanych przez tę 
instytucję pod koniec marca br.

Więcej chcą zarabiać też pracownicy samorządowi. Praca w urzędzie kojarzy 
się jako stabilna, choć niezbyt dobrze płatna. I tak jest od dawna. W całej Polsce, 
także w naszym powiecie.

 - W tej sytuacji Zarząd Powiatu Strzeleckiego zdecydował, że zrezygnuje z 
inwestycji związanej z zamontowaniem zewnętrznej windy na budynku urzędu, 

Windy jednak nie będzie
a pieniądze, które miały zostać wyda-
ne na ten cel, przeznaczone zostaną 
w części na inwestycję tak istotną 
z punktu widzenia bezpieczeństwa 
mieszkańców, dojazdu do strefy gospo-
darczej i poprawy płynności ruchu w 
Strzelcach Opolskich pn. „Rozbudowa 
układu komunikacyjnego ul. Kozielskiej, 
Gogolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach 
Opolskich” oraz na podwyżki dla pra-
cowników starostwa i jednostek Po-
wiatu - mówi wicestarosta Waldemar 
Gaida. - Źródeł pozyskania pieniędzy na 
podwyżki z budżetu powiatu jest wię-
cej, nie tylko „winda”, zrezygnowaliśmy 
również z innych drobniejszych zapla-
nowanych przedsięwzięć, bo „ziarnko 
do ziarnka”…  W obliczu rosnącej infla-
cji podniesienie wynagrodzeń naszych 
pracowników samorządowych jest ko-
nieczne, zresztą podobne oczekiwania 
widoczne są w całej Polsce  - dodaje 
wicestarosta. – Zresztą podwyżki były 
już obiecywane np. w DPS-ach, gdzie 
praca, zwłaszcza przy leżących miesz-
kańcach jest niełatwa, czy w PUP, dla 
pracowników administracji i obsługi w 
szkołach, dla których Powiat Strzelecki 
jest organem prowadzącym, i z tych 
obietnic się nie wycofujemy, dbając o 
naszych pracowników. Z drugiej strony 
– to zarazem dbałość o jakość obsługi 
mieszkańców w naszym urzędzie i w 
naszych jednostkach.

Najlepszy Uczeń Powiatu oraz 
Nauczyciel Roku Powiatu Strze-

leckiego to tytuły, o które walczą 
najzdolniejsi uczniowie szkół naszego 
powiatu oraz ich nauczyciele. Dzisiaj 
kapituła konkursowa w osobach: Zu-
zanna Donath-Kasiura - Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego, Wicesta-
rosta Powiatu Strzeleckiego Walde-
mar Gaida, Opolski Kurator Oświaty 
Michał Siek, a także Radni Powiatu 
Strzeleckiego Edyta Bem i Waldemar 
Bednarek oraz Naczelnik Wydziału 

Najlepszy Uczeń Powiatu to…
Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i 
Turystyki Ewa Pin-
kawa i Bernadet-
ta Kaluza, miała 
twardy orzech do 
zgryzienia. Wyniki 
konkursu poznamy 
niebawem.

W tym samym 
czasie w PCK od-
bywał się konkurs „Co wiecie (o)powiecie” i członkowie Kapituły powitali jego 
uczestników, a o konkursie czytaj na str. 6.



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

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.

MAJ 2022
1. „Śląska”
2. „Słoneczna”
3. „Dr. Max”
4. „DOZ Apteka”
5. „LIBRA”
6. „Multifarm”
7. „Pro-Pharma”
8. „Gemini”
9. „Śląska”
10. „Słoneczna”

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

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

23 kwietnia w annogórskim amfi-
teatrze odbył się XVI Rajd ,,Strzelecka 
wiosna”. Dopisało wszystko: i pogoda, 
i frekwencja, i humory. Ponad dwustu 
uczniów szkół powiatu i gminy Strzelce 
Opolskie spędzało sobotnie przedpo-
łudnie, uczestnicząc w konkurencjach 
rajdowych: quizie ,,Zgadnij, jakie to 
miejsce”, konkursach sprawnościo-
wych, plastycznych, muzycznych. 
Uczestnicy mogli też przetestować 
swoją wiedzę na temat gwary śląskiej, 
a także popisać się wiedzą  z zakresu 
ekologii w indywidualnej rywalizacji. 

Organizatorzy imprezy - od 16 
lat ci sami! - strzelecki oddział PTTK, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 
(wcześniej Publiczne Gimnazjum nr 1) 

zapraszają
na konferencję informacyjno-promocyjną otwierającą projekt pt. „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków szkolnych Fundacji Edukacji Mię-
dzynarodowej we Wrocławiu oraz Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia 
Menadżerów w Strzelcach Opolskich”

PIĄTEK, 29 KWIETNIA 2022, GODZ. 13:00
UL. JANA MATEJKI 21, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

Projekt pt. "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych Fundacji 
Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Społeczno-Oświatowego Sto-
warzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich" korzysta z dofinansowania 
o wartości 2 221 572 PLN otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w 
ramach funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycz-
nej w budynkach szkolnych poprzez głęboką termomodernizację, dzięki której 
możliwe będzie zmniejszenie zużycia energii a w konsekwencji ograniczenie 
lub uniknięcie emisji CO2.

FUNDACJA EDUKACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ WE WROCŁAWIU

ORAZ SPOŁECZNO-OŚWIATOWE 
STOWARZYSZENIE MENADŻERÓW 

W STRZELCACH OPOLSKICH

 „XVI Rajd ,,Strzelecka wiosna” 
w czterech kolorach

oraz strzeleckie liceum - zadbali o to, aby annogórski amfiteatr ożył entuzjazmem 
młodych ludzi, tym bardziej, że Rajd zyskał w tym roku charakter nie tylko mię-
dzywojewódzki (Szkoła Podstawowa z Kotulina reprezentowała województwo 
śląskie), ale i międzynarodowy. Stało się tak dzięki uczniom z Ukrainy, zaproszonym 
do udziału wraz z rodzicami.

Zabrzmiały zatem na rajdzie słowa i polskie, i ukraińskie. Okazało się, że dzieci 
nie mają żadnych barier językowych i bardzo łatwo odnajdują czytelny dla obu 
stron kod językowy. I o to właśnie chodziło organizatorom- o wspólną obecność, 
aktywność, zabawę.       

,,Impreza była udana pod każdym względem”- podsumował Rajd niejeden z 
uczestników. Stało się to możliwe dzięki 16 latom doświadczeń organizatorów,  
pomocy wielu instytucji (Gminny Wydział Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Górażdże Cement SA, Stowarzyszenie 
Kraina Góra Św. Anny, Urząd Miejski w Opolu) i wolontariuszy (emerytowani 
nauczyciele, osoby prywatne). 

W kolorach flag Polski i Ukrainy amfiteatr stał się po raz kolejny w swojej 
historii miejscem szczególnym.     

Dorota Maćkula               

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
– eliminacje powiatowe odbyły się 25 kwietnia 2022 w Powiatowym 

Centrum Kultury. Nagrody zwycięzcom eliminacji powiatowych wręczył Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna. W każdej kategorii wiekowej 2 osoby będą  reprezen-
towały powiat w eliminacjach wojewódzkich.
Zwycięzcami w powiecie są:
I grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV – Elena Grobarek i Michał Zgodzaj
II grupa - szkoły podstawowe klasy V-VIII – Piotr Zdziechowski i Wiktoria Joszko
III grupa – szkoły ponadpodstawowe – Zuzanna Goldberg i Maciej Wiatrowski.

Młodzież 
zapobiega pożarom

Szkoła podstawowa klasy I-III
I miejsce – Dawid Pluta - Zawadzkie
II miejsce – Alan Derewlany - Brzeg
III miejsce –  Błażej Krawczyk - Zawadzkie
Wyróżnienie: Jakub Procyk – Opole, Bartosz Maciejewski 
– Grodków, Wiktoria Przewloka – Kluczbork, Marta Danysz 
– Zawadzkie, Chantal Wawrzyńczyk – Brzeg, Ksawier Apana-
sowicz – Brzeg, Marta Olszewska – Opole, Robert Woźniak 
– Głogówek, Dominik Dygan - Krapkowice
Szkoła podstawowa klasy IV- VIII
I miejsce – Paulina Wojciechowska - Kluczbork
II miejsce – Dominik Musiel - Zawadzkie
III miejsce – Dominik Suder - Kadłub
Wyróżnienie: Sandra Marcinek – Głubczyce, Agnieszka Ciupka 
– Leśnica,Victoria Karkowska – Kluczbork, Adrian Bryczkowski 
– Kadłub, Karol Sobek – Zawadzkie, Paulina Juretko – Zawadz-
kie, Adam Mikołajczyk – Zawadzkie, Jakub Rawski – Strzelce 

Opolskie, Krzysztof Jakwert – Kadłub, Daniel Ostenda – 
Kluczbork, Milena Czech – Kluczbork, Vanessa Strzys – Opole, 
Mateusz Pinda – Grodków, Marcin Krupa – Leśnica, Daria 
Perfikowska – Brzeg, Maria Sprancel – Strzelce Opolskie, Oli-
via Jaworski – Głogówek, Kewin Bunk – Krapkowice, Natalia 
Korzeniec – Kadłub, Daniel Dąbrowski – Kadłub
Szkoła przysposabiająca do pracy
I miejsce – Mikołaj Bieńkowski - Leśnica
II miejsce – Robert Freier - Kluczbork
III miejsce –  Angelika Rawska - Kadłub
Wyróżnienie: Rafał Skiba – Kadłub, Sebastian Suwiński – 
Grodków, Michael Sawoń – Kadłub, Natalia Mosoń – Zawadz-
kie, Paweł Kaczmarczyk – Krapkowice, Ewelina Dąbrowska 
– Głubczyce, Wiktoria Doleżych – Leśnica, Patryk Koszek – 
Głogówek, Daniel Knas – Zawadzkie, Daniel Przybyła – Klucz-
bork, Łukasz Janoszka – Leśnica, Karolina Hupka – Prudnik, 
Kamil Matusek - Uszyce

Konkurs Kartek Wielkanocnych

Przypominamy o konsultacjach
Informujemy, że w czwartek 28 kwietnia 2022 o godzinie 17.00 

w sali narad Strzeleckiego Starostwa (ul. Jordanowska 2) 
odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji projektu 

STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU 
KĘDZIERZYŃSKO-STRZELECKIEGO NA LATA 2021-2030.

Pod tym tytułem 27 kwietnia br. 
odbył się w Powiatowym Centrum 

Kultury międzyszkolny konkurs wiedzy 
na temat naszej malej ojczyzny. I jury 
nie miało łatwego zadania…
 I miejsce: Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. 
Broniewskiego w Strzelcach Opol-
skich: Jagoda Płatek, Karolina Ziegler, 
Łukasz Banasz. Opiekun: Pani Zofia 

W XVII Wojewódzkim Konkursie Kartek Świątecznych Wielkanocnych  wzięli udział 
uczniowie z następujących placówek oświatowych: Zespołu Szkół Specjalnych w 

Opolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Uszycach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Grodkowie, Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Głogówku, Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy, Zespołu 
Szkół Specjalnych w Krapkowicach, Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach 
Opolskich, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach, Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu i Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Komisja przyznała 9 nagród głównych i 42 wyróżnienia w poszczególnych etapach edukacyjnych:

Co wiecie (o)powiecie?

Sowa-Mielcarz. Temat: „Cmentarzysko 
kurhanowe w Izbicku”.
II miejsce: Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich: Emilia Ludwig, Oliwia Mło-
dzińska, Nikola Chłodek. Opiekun: Pan 
Andrzej Jadowski. Temat: „Kuchnia 
Powiatu Strzeleckiego”.
III miejsce: Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Strzelcach 

Opolskich: Aleksandra Szarntke, Milena 
Malorny, Agata Cyris. Opiekun: Pan 
Eligiusz Stańczak. Temat:  „Ciekawy 
człowiek – mieszkaniec Powiatu Strze-
leckiego: Dariusz Ciapa”. 
Wyróżnienie: Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich: Stefania Wajrauch, Paulina 
Martuszewska, Wiktoria Niciejewska. 
Opiekun: Pan Eligiusz Stańczak. Temat: 
„Zabytki Powiatu Strzeleckiego”.
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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 (5)

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 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
28. Strzelecki 

Klub Abstynenta
Wsparcie i pomoc po zakoń-

czeniu leczenia odwykowego, 
pomoc osobom współuzależ-
nionym, grupa wsparcia dla 

narkomanów

ul. Krakowska 18
47-100 

Strzelce Opolskie

tel. 77 461 07 00 Poniedziałek 
– Piątek:

15.00 – 19.00

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

Opolskie zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

29. Grupa wsparcia AA dla 
osób uzależnionych 
przy Stowarzyszeniu 
Pomocy Wzajemnej 

„Barka

Wsparcie i pomoc osobom 
współuzależnionym

ul. Toszecka 23
47-100 

Błotnica Strzelecka

---------------------- Poniedziałek:  
od godz. 20

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

Opolskie zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

30. Grupa rodzinna 
Al. -Anon 

„Promyk nadziei”

Wsparcie i pomoc osobom 
współuzależnionym

ul. Krakowska 16
47-100 

Strzelce Opolskie

---------------------- Poniedziałek
17.00 – 19.00

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

Opolskie zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

31. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych 

przy Urzędzie Miejskim 
w Strzelcach Opolskich

Profilaktyka alkoholowa, 
koordynacja działań 

profilaktycznych 
prowadzonych w świetlicach 
profilaktycznych, klubach AA, 

punktach konsultacyjnych. 
Podejmowanie czynności 

zmierzających do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego

Prowadzenie rozmów 
z członkami rodzin osoby 
uzależnionej od alkoholu, 

zmierzających 
do podejmowania przez nich 
leczenia współuzależnienia.

Plac Myśliwca 1
47-100 

Strzelce Opolskie

tel. 77 404 93 36
Telefon informacyjny

Poniedziałek: 
7.30 - 17.00  

Wtorek
– Piątek:  

7.30 - 15.30

um@strzelceopolskie.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec 
Gminy Strzelce 

Opolskie zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

32. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych 

przy Urzędzie Miejskim 
w Leśnicy

ul. 1 Maja 9 
47-150 Leśnica

tel. 77 461 52 81
Telefon informacyjny

Poniedziałek:
7.30 – 16.30

Wtorek 
– Czwartek:
7.30 – 15.30

Piątek:
7.30 – 14.30

um@lesnica.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec 
Gminy Leśnica 

zgodnie z zakresem 
poradnictwa

33. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych 
przy Urzędzie Miasta i 

Gminy Kolonowskie

ul. Ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie

tel. 77 461 11 40  
wew. 36

Telefon informacyjny

Poniedziałek:  
8.00 - 16.00   

Wtorek – Piątek: 
 7.00 - 15.00

umig@kolonowskie.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec 
Gminy Kolonowskie 
zgodnie z zakresem 

poradnictwa

34. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych 

przy Urzędzie Gminy w 
Jemielnicy

ul. Strzelecka 67 
47-133 Jemielnica

tel. 77 462 35 00
Telefon informacyjny

Poniedziałek:
7.30 – 16.30

Wtorek 
– Czwartek:
7.30 – 15.30

Piątek:
7.30 – 14.30

ug@jemielnica.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec 
Gminy Jemielnica 

zgodnie z zakresem 
poradnictwa

35. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych 

przy Urzędzie Gminy w 
Izbicku

ul. Powstańców Sl.12
47-180 Izbicko

tel. 77 461 72 60   
77 461 72 21 

  77 461 72 66
Telefon informacyjny

Poniedziałek:  
7.30 - 17.00

Wtorek 
– Czwartek:  
7.30 - 15.30

Piątek:  
 7.30 - 14.00

ug@izbicko.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec 
Gminy Izbicko 

zgodnie  
z zakresem 

poradnictwa

36. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych 
przy Urzędzie Miasta i 

Gminy w Ujeździe

ul. Sławęcicka 19
47-143 Ujazd

tel. 77 40 487 50
Telefon informacyjny

Poniedziałek 
– Piątek:

7.00 – 15.00

umig@ujazd.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec 
Gminy Ujazd 

zgodnie  
z zakresem 

poradnictwa

37. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych 

przy Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13 
47-120 Zawadzkie

tel. 77 46 23 100
Telefon informacyjny

Poniedziałek:  
8.00-17.00

Wtorek
– Czwartek: 
7.00 - 15.00

Piątek:  
7.00 - 14.00

umig@zawadzkie.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec 
Gminy Zawadzkie 

zgodnie z zakresem 
poradnictwa
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W ostatnim czasie do grona szanownego grona Jubilatów w naszym 
powiecie dołączyły dwie panie.

Rozwiązanie krzyżówki należy wrzucić do urny w holu Starostwa 
lub wysłać mailowo na adres: pp@powiatstrzelecki.pl z tytułem „krzyżówka”.

Na rozwiązania czekamy do 6 maja br. (piątek). 
Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy skrzynkę z sadzonkami kwiatów.

Krzyżówka z hasłem i wiosenną nagrodą
Tego jeszcze nie było: ani razu nie stawialiśmy przed Czytelnikami zadania rozwiązania krzyżówki. 

Ale… jest wiosna, czasy są ciężkie, więc trochę zabawy się przyda. Zwłaszcza że dzięki niej będzie można 
ukwiecić swój balkon czy taras, albo może nawet ogród. Nagrodą są właśnie kwiatki!

1.  Gdzie dawniej swoje opactwo mieli cystersi
2.  Nasza tradycja wpisana na listę Dziedzictwa Niema-

terialnego UNESCO
3.  Tam organizowane są Targi Panieńskie
4.  Dawna potoczna nazwa Centrum Kształcenia Zawo-

dowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
5. Imię i nazwisko patrona naszego Szpitala Powiatowego
6.  Nasza tradycyjna słodkość
7.  Gawędziarstwo po Śląsku
8.  Jedna z najstarszych miejscowości w naszym powiecie

9.  Miał pałac w Błotnicy 
10.  Wydawca naszego dwutygodnika
11.  Kompozytor, twórca „Gaude Mater Polonia” 
12.  Rezerwat przyrody w Czarnocinie
13.  Związek Powiatowo-Gminny zajmujący się pub-

licznym transportem zbiorowym w powiecie
14.  Niemiecki partner naszego powiatu
15.  Założył Park Miejski w Strzelcach Opolskich
16.  Najbardziej znany kowal z Jemielnicy

Ad multos annos

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów 
dołączamy również swoje: wielu jeszcze lat w dobrym zdrowiu, 

pełnych uśmiechów i radosnych dni!

Pani Jadwiga Pander, mieszkająca w Niwkach, 15 kwietnia br. święto-
wała wspaniałą rocznicę 95-lecia urodzin. Jubilatkę odwiedziła delegacja 
sołectwa, by złożyć najserdeczniejsze życzenia. Sołtys Rafał Jokiel, w imie-
niu Starosty Strzeleckiego oraz Burmistrza Strzelec Opolskich, przekazał 
na ręce Pani Jadwigi listy gratulacyjne oraz upominki przygotowane przez 
władze gminy oraz powiatu. Nie zabrakło także upominku wręczonego od 
mieszkańców wioski.

Pani Ingeborga Ploch, mieszkanka Kadłuba, 23 kwietnia br. obchodziła 
90-lecie urodzin. Z tej okazji Jubilatce wręczali urodzinowe upominki oraz 
składali serdeczne gratulacje i życzenia przedstawiciele Gminy Strzelce 
Opolskie i sołectwa Kadłub Wieś, a w imieniu Powiatu Strzeleckiego – 
wicestarosta Waldemar Gaida. 

Rozwiązanie krzyżówki:

..................................................................................................................................
Imię i nazwisko

.......................................................
Nr telefonu

Powiatowe Centrum Kultury 
zaprasza 


