
Spotkamy się w niedzielne popołudnie 25 września.
Całymi rodzinami, bo każdy znajdzie coś dla siebie.

30 maja obchodzimy 30 maja obchodzimy 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

W dniu tego wyjątkowego święta wszystkim Państ�u, W dniu tego wyjątkowego święta wszystkim Państ�u, 
którzy podjęli się t��dnej, ale i pięknej misji otoczenia opieką dzieci, którzy podjęli się t��dnej, ale i pięknej misji otoczenia opieką dzieci, 

które nie mogą liczyć na wsparcie biologicznych rodziców, które nie mogą liczyć na wsparcie biologicznych rodziców, 
najserdeczniejsze podziękowania. Codziennie z cier�liwością najserdeczniejsze podziękowania. Codziennie z cier�liwością 
i zrozumieniem pot�zeb wychowanków podejmujecie Państ�o i zrozumieniem pot�zeb wychowanków podejmujecie Państ�o 
wyzwanie,  które zasł�g�je na og�omne uznanie oraz podziw.wyzwanie,  które zasł�g�je na og�omne uznanie oraz podziw.

Składamy Państ�u moc najlepszych życzeń, Składamy Państ�u moc najlepszych życzeń, 
przede wszystkim zdrowia, wielu sił oraz wy���ałości przede wszystkim zdrowia, wielu sił oraz wy���ałości 
w peł�ieniu tej niezwykłej roli Rodzica Zastępczego.w peł�ieniu tej niezwykłej roli Rodzica Zastępczego.

Niech uśmiech na t�arzach pozostających pod Państ�a Niech uśmiech na t�arzach pozostających pod Państ�a 
opieką dzieci będzie źródłem sił� i radości na każdy kolejny dzień.opieką dzieci będzie źródłem sił� i radości na każdy kolejny dzień.

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

A, B, C, D?
To nie wyliczanka dla dzieci. To cztery planowane przez resort 

zdrowia kategorie szpitali. Zgodnie z projektem ustawy o moder-
nizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, którą – jak wszystko 
na to wskazuje – rząd przyjmie jesienią tego roku, każda placówka 
zostanie zaszeregowana do jednej z nich. Kategoria A – to szpitale 
najlepiej radzące sobie fi nansowo, D – najbardziej zadłużone, do 
których może zostać wprowadzony zarząd komisaryczny i narzucony 
im zostanie plan naprawczy.

Dwa lata pandemii. 
Dwa lata przerwy 

w jesiennych spotka-
niach w strzeleckim 
Parku Miejskim. Już 
wiemy, że w tym roku 
będzie. Wreszcie! 
Stęskniliśmy się za 
wspólnym świętowa-
niem i spotkaniem z 
Wami z okazji tego 
święta.

Więcej – na str. 5

fot. Piotr Krysiak

dok. na str. 2

Będzie Powiatowe 
Święto Chleba 2022!

Takie tłumy bywały w poprzednich latach…

12 maja w Krap-
kowicach odbyło 
się wyjazdowe po-
siedzenie Komisji 
Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Spo-
ł e c z n e j  S e n a t u 
RP, z  inicjatywy 
senatora z nasze-
go województwa 
Beniamina Godyli. 
Jego temat to: „De-
instytucjonalizacja 
opieki nad osobami 
starszymi i niepeł-
nosprawnymi na 
przykładzie domów 
pomocy społecznej 
oraz placówek opieki całodobowej”.

Czym jest owa deinstytucjonalizacja? Najkrócej mówiąc to odejście od dużych instytucji 
opiekuńczych na rzecz usług społecznych świadczonych lokalnie.  Wymagałoby to jednak 
uzyskania odpowiedniego wsparcia, którą przewiduje „Strategia Rozwoju Usług Społecznych, 
przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej” rozczarowała środowisko 
osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, a wśród dyrektorów DPS i personelu wzbudziła 
niepokój: czy to oznacza ich likwidację?

Walczymy o personel DPS-ów

dok. na str. 6
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Po złożeniu meldunku Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Opolu 
st. bryg. Wojciechowi Nawarze 
przez dowódcę uroczystości st. 
kpt. Mateusza Nieświeca wręczone 
zostały wyróżnienia oraz awanse na 
wyższe stopnie służbowe. 

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wyróżnił Srebrną 
Odznaką „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej” st. kpt. Janu-
sza Charczenko.

Brązowe Odznaki „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej” 
otrzymali:
st. asp. Rafał Bernat,
ogn. Marcin Błażytko,
kpt. Mateusz Brzoza,
st. ogn. Marcin Mika,
asp. Roman Schreiber
st. kpt. Sławomir Wasik.

Awanse na wyższe stopnie 
służbowe otrzymali:
st. asp. Tomasz Wdowik - stopień 
aspiranta sztabowego,
mł.  asp. Grzegorz Bakalarczyk - 
stopień aspiranta,
ogn. Łukasz Pelc - stopień starszego 
ogniomistrza,
st. sekc. Szymon Bernacki - stopień 
młodszego ogniomistrza.

Niech Święty Florian 
czuwa nad Wami!

20 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich 
odbyły się powiatowe uroczystości z okazji jubileuszu  30-lecia powstania Państwowej Straży 
Pożarnej połączone z obchodami Dnia Strażaka. Po mszy św. w kościele pw. św. Wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich na placu przed budynkiem komendy odbył się uroczysty apel. 

Strzelce Opolskie, dnia 16.05.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 
2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 13.05.2022 r. decyzji nr 
154/2022 przez Starostę Strzeleckiego na rzecz spółki Unitube Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej 
7A, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę hali magazynowej z budynkiem socjalno-
-biurowym, portiernią i infrastrukturą techniczną w Olszowej, na działkach ewid. nr 58/18, 60/6, 63/14, 64/14, 66/14, 
67/14, 68/14, 69/14 obręb. ewid. Olszowa, jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski. Przedsięwzięcie dwuetapowe:
•  pierwszy etap - budowa hali magazynowej (pierwszej nawy), budynku socjalno-biurowego, budynku portierni, 

stacji trafo, wraz z niezbędną infrastrukturą,
•  drugi etap - budowa hali magazynowej (drugiej nawy) wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

Kilka dni wcześniej, 13 maja, podczas wojewódzkich obchodów Dnia 
Strażaka zostały wręczone odznaczenia i awanse.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Medalem za Długolet-
nią Służbę wyróżnił st. asp. Rafała Bernata i st. ogn. Marcina Mikę.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dyplomem wyróżnił 
st. kpt. Henryka Liberę.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2022 r. 
nadał stopień kapitana mł. kpt. Mateuszowi Prubantowi.

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu  
z dniem 4 maja 2022 r. nadał pierwszy stopień podoficerski sekcyjnego 
st. str. Kamilowi Drewniokowi.

Wyróżnienia i nagrody otrzymali także laureaci konkursu plastycznego 
pn. „Zapobiegajmy pożarom” oraz zwycięzcy „Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej” na szczeblu powiatu.

W uroczystych obchodach uczestniczyli: Wojewoda Opolski Sławomir 
Kłosowski, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Waldemar 
Gaida, kierownicy jednostek służb mundurowych, samorządowcy wraz z 
Prezesami Gminnymi OSP, dyrektorzy szkół, kierownicy instytucji, przedsię-
biorcy oraz uczniowie klasy strażackiej z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Ostatnia wersja projektu usta-
wy opublikowana została 9 maja 
br., i była ona przedmiotem dyskusji 
podczas ostatniego posiedzenia 
Zespołu Zdrowia Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego 
16 maja br. z udziałem ministra 
Adama Niedzielskiego, który tłuma-
czył, że dotychczasowe programy 
restrukturyzacyjnie szpitali nie 
kończyły się dobrze, a diagnoza, 
dlaczego tak się stało, jest powo-
dem przygotowanego projektu 
ustawy. Minister stwierdził, że 
nowe rozwiązania mają służyć 
przede wszystkim tym szpitalom, 
które na bieżąco funkcjonują pra-
widłowo, ale mają nawis w postaci 
zobowiązań z lat poprzednich; 
mają one również zapobiec dublo-
waniu się usług przez sąsiadujące 
placówki. Obecni na spotkaniu sa-
morządowcy, a wśród nich również 
starosta Józef Swaczyna, a przede 
wszystkim Bernadeta Skóbel re-
prezentująca Związek Powiatów 
Polskich wskazywali, że szpitale 
niegdyś przejęte przez powiaty a 
ich stan dzisiejszy to zupełnie różne 
światy. I to samorządy oraz środki 
zewnętrzne, zwłaszcza unijne, przy-
czyniły się do tego, że wiele szpitali 
jest zmodernizowanych i oferuje 
świadczenia na wysokim poziomie. 
Podkreślali też, że obawiają się 
możliwości ręcznego sterowania 
całym systemem przez Agencję 
Rozwoju Szpitali, poza jakąkolwiek 
kontrolą samorządów, które są 
organami założycielskimi szpitali.

- Do projektu reformy zgłoszono 
ponad 2,2 tysiące uwag – mówi 
starosta J. Swaczyna. - Resort 
zdrowia nie uwzględnił ich wszyst-
kich, ale na nasze wnioski dla tych, 
którzy mieliby zostać nadzorcami 
szpitali wydłużył ich staż pracy z 
roku do pięciu. Nie mogliśmy się 
zgodzić, by zaczynali nadzorować 
szpitale praktycznie bez żadnego 
doświadczenia. Jednak ja osobiście 
mam również duże zastrzeżenia do 
tego rozwiązania: Agencja Rozwoju 
Szpitali to nic innego, jak tworzenie 
kolejnych stołków dla swoich. Już 
niedługo ma zostać powołanych 
pierwszych 60 nadzorców z wy-
nagrodzeniem nie niższym niż 15 
tysięcy miesięcznie, a tylko na 
płace przewiduje się w Agencji 
przeznaczenie 1,1 mld złotych! 
Widać jednak, że zdeterminowa-
nie do wprowadzenia tej reformy 
przez rządzących jest ogromne. 
Pytaliśmy o termin, do którego sieć 
szpitali zostanie utrzymana, tak aby 
można było już dzisiaj zaplanować 
podejmowanie działań zarządczych 
dotyczących tych placówek. Pro-
ponowaliśmy, aby wprowadzenie 
w życie ustawy zostało poprzedzo-
ne programem pilotażowym, do 
którego dobrowolnie zgłaszałyby 
się chętne szpitale – aby można 
ocenić, czy wskazana w ustawie 

modernizacja i kategoryzacja szpi-
tali, przynosi w rzeczywistości 
wymierne efekty. Może więcej 
szczegółów poznamy na kolejnym 
spotkaniu tego Zespołu, które 
wyznaczone zostało na 25 maja 
(poinformujemy o tym w kolejnym 
numerze naszego dwutygodnika – 
przyp. red.). Na szczęście uwzględ-
niono uwagi, by podstawą oceny 
zaszeregowania szpitali do jednej 
z czterech wspomnianych kategorii 
były ich wyniki z roku 2022, a nie 
2020 czy 2021, czyli z okresu pan-
demii, co zaburzałoby ocenę. Ale 
też wyłącznie wyniki finansowe nie 
powinny być jedynym kryterium 
oceny szpitali. Zwracaliśmy na to 
uwagę i my, samorządowcy, ale i 
kadra menedżerska szpitali. Co się 
stanie, jeśli szpital zostanie zakwa-
lifikowany do kategorii D? Pacjenci 
będą rezygnować z leczenia się w 
nich, a kadra zrezygnuje z pracy, 
bo nie warto pracować w takim 
szpitalu? A potrzeby zdrowotne 
społeczeństwa danego regionu? 
Decydującą rolę będzie tu miała 
Agencja Rozwoju Szpitali, i to ona 
rozstrzygnie, w którym szpitalu ma 
działać jakiś oddział, samorządy 
nie będą w tej kwestii miały nic 
do powiedzenia. I od jej decyzji 
nie będzie się można nigdzie od-
wołać. Poza tym podnosiliśmy też 
kwestię roli NFZ jako płatnika, jego 
rola została pominięta, a biorąc 
pod uwagę nieadekwatną wycenę 
świadczeń medycznych - przecież 
od lat mówimy o niedofinanso-
waniu! - i ciągły wzrost kosztów 
stałych należy zadać pytanie, kto 
będzie finansował wprowadzenie 
programów naprawczych czy op-
tymalizacyjnych. I jeszcze jedno: 
nie wszystkie samorządy mówią 
jednym głosem, np. województwa 
mają nieco odmienne zdanie na 
temat reformy szpitalnictwa niż 
powiaty. 

Która kategoria dla naszego 
szpitala?

Z przygotowanej dla Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego przez symulacji 
kategoryzacji szpitali na podstawie 
wyników za rok 2020 obejmującej 
574 placówki wynika, że Szpital Po-
wiatowy im. Prałata J. Glowatzkie-
go w Strzelcach Opolskich zyskałby 
kategorię B. Co to oznacza? 

Nie jest źle: znalazł się wśród 
253 w tej kategorii; 133 we wspo-
mnianej symulacji zakwalifikowa-
nych zostało do kategorii A, 57 do 
kategorii C, 30 do kategorii D, 1 brak 
kategorii. 

Kiedy tworzono sieć szpitali, 
miała być lekiem na całe zło. Nie 
sprawdziła się w tej roli. Obecnie 
planowana reforma miała zostać 
wprowadzona od 2023 roku, ale 
wiele wskazuje, że wejdzie w życie 
dopiero w roku 2024. Też ma być 
lekiem na całe zło.

Marta Górka

A, B, C, D?
dok. ze str. 1



PRACOWNIK OBRÓBKI DREWNA KOLONOWSKIE
STRAŻNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
OPERATOR URZĄDZEŃ  ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO  -  znajomość obsługi komputera
TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie średnie 
   (elektryk, automatyk, elektromechanik itp.)
  -  czytanie rysunku technicznego
SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B,
  -  2 lata doświadczenia w administracji personalnej
PRACOWNIK KSIĘGOWOŚCI SZYMISZÓW - wykształcenie średnie ekonomiczne
KOORDYNATOR SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie mile widziane średnie handlowe 
DETALICZNEJ  -  znajomość programu SUBIEKT,
  -  znajomość obsługi terminala płatniczego,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
NAUCZYCIEL MATEMATYKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  przygotowanie pedagogiczne
NAUCZYCIEL INFORMATYKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  przygotowanie pedagogiczne
LEKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wyższe kierunkowe
PIELĘGNIARKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
  -  mile widziane prawo jazdy kat. B
SPEDYTOR SZYMISZÓW -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
  -  komunikatywność
INFORMATYK/ AKUSTYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
  -  komunikatywna znajomość j. angielskiego
KIEROWCA OPERATOR SPRZĘTU TEREN GMINY -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
 STRZELCE OPOLSKIE, -  prawo jazdy kat. C, 
 JEMIELNICA -  kwalifikacje zawodowe – przewóz drogowy
  -  2 lata doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK MAGAZYNU ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze  zawodowe 
– ROZDZIELCZY PRODUKCJI
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  umiejętność obsługi komputera
OPERATOR ŻURAWIA WG ZLECEŃ -  uprawnienia do obsługi żurawia wieżowego 
   i szybkomontującego
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe 
DO PRZYUCZENIA
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH SZYMISZÓW -  wykszt. zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. B
MECHANIK MASZYN RASZOWA/ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe  
DO OBRÓBKI METALU KĘDZIERZYN - KOŹLE
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
POMOC KUCHENNA STANISZCZE WIELKIE
BUFETOWA/ BUFETOWY MOP PROBOSZCZOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
BUFETOWA/ BUFETOWY MOP CHECHŁO -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA MOP PROBOSZCZOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA  MOP CHECHŁO -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER/ SPRZEDAWCA KROŚNICA
KASJER/ SPRZEDAWCA SIERONIOWICE
KASJER/ SPRZEDAWCA IZBICKO -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY WEDŁUG ZLECEŃ
MURARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
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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/

21 maja wystartował nabór do Dobrowolnej Zasadniczej 
Służby Wojskowej. Jest to nowa forma służby wojskowej, 
którą 23 kwietnia 2022 roku wprowadziła nowa Ustawa o 
obronie Ojczyzny.

Osoba, która zdecyduje się na tę formę służby wojskowej w pierwszej 
kolejności będzie musiała odbyć 28 dniowe szkolenie podstawowe. Na ko-
niec tego szkolenia złoży uroczystą przysięgę i otrzyma książeczkę wojskową. 
Następnie, zgodnie ze złożoną deklaracją, żołnierz udaje się do wybranej 
przez siebie jednostki wojskowej, gdzie będzie pełnił Dobrowolną Zasad-
niczą Służbę Wojskową (DZSW) na stanowisku służbowym przez okres do 
11 miesięcy, w trakcie której przejdzie szkolenie specjalistyczne. Należy 
tutaj podkreślić czas „Do 11 miesięcy”, dlatego, że w trakcie pełnienia 
DZSW jest możliwość złożenia wniosku i powołania do Zawodowej Służby 
Wojskowej. Moment złożenia tego wniosku będzie zależny od tego kiedy 
zakończy się szkolenie specjalistyczne jak i od samego żołnierza, ponieważ 
Dowódca jednostki wojskowej będzie mógł powołać na stanowisko etatowe 
do zawodowej służby wojskowej żołnierza szczególnie zaangażowanego  
w pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej . 

Słowo „Zasadnicza” jak i cały okres służby do 12 miesięcy budzi u wielu 
osób skojarzenia, wspomnienia dobre i złe związane z dawną „Zasadniczą 
Służbą Wojskową”. Pamiętajmy jednak, że Ustawa o obronie Ojczyzny wprowa-
dziła Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową jak i Obowiązkową Zasadniczą 
Służbę Wojskową, która jest zawieszona na czas nieokreślony. Jak sama nazwa 
wskazuje „Dobrowolna” dotyczy tylko ochotników, dlatego w trakcie jej peł-
nienia, po ukończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi, żołnierz 
będzie miał wybór czy chce być zakwaterowany na terenie jednostki czy nie, 
a czas służby będzie przebiegał zgodnie z planem dnia miejsca jej pełnienia. 
Oznacza to, że zgodnie z „Życiem” jednostki wojskowej, żołnierz dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej, będzie w standardowy dzień pracował np. od 
7 do 15 i nie ma mowy o przymusowym skoszarowaniu.

Dobrowolną za-
sadniczą służbę woj-
skową można prze-
rwać w dowolnym 
momencie. Żołnierz, 
który odbył dobro-
wolną zasadniczą 
służbę wojskową i 
nie chce zostać za-
wodowcem, bo np. zmienił zdanie, może zostać przeniesiony na swój wniosek 
do terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy.

Aktywną rezerwę będą pełnić osoby po przeszkoleniu wojskowym i 
przysiędze wojskowej, które wyraziły chęć takiej służby. Żołnierz aktywnej 
rezerwy będzie musiał stawić się w miejscu pełnienia służby raz na kwartał 
na co najmniej dwa dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo na 14 
dni co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z otrzymanym harmonogramem.

Osoba, która ukończyła wyłącznie szkolenie podstawowe i została prze-
niesiona do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy, może w terminie 3 
lat od dnia jej przeniesienia do tej rezerwy złożyć wniosek o powołanie do 
dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez 
odbycie szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące, każdej formy służby wojskowej jak i 
poradę dotyczącej jej wyboru można uzyskać w każdym Wojskowym Centrum 
Rekrutacji (dawniej WKU).

Zarabiaj 4560 zł 
od pierwszego dnia służby!
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Co wobec tego rodzic może zrobić, 
by wesprzeć dziecko w tych przełomo-
wych, ważnych dla niego momentach? I 
jak można pomóc, gdy efekty egzaminu 
okazują się niezadowalające, poniżej 
ambicji i oczekiwań, co może sprawić, 
że plany i marzenia młodego człowieka 
stają się trudniejsze do osiągnięcia? 

Przede wszystkim, zawsze należy 
pamiętać, że najważniejsze, co rodzic 
może dać swojemu dziecku, to miłość 
i poczucie bezpieczeństwa. Dziecko, 
niezależnie od wieku, musi wiedzieć, że 
jest dla nas ważne, że w każdej sytuacji 
może liczyć na nasze wsparcie i pomoc. 
Wiadomo, że inne potrzeby ma maluch, 
a inne nastolatek. Z biegiem lat zmienia 
się charakter relacji między rodzicem a 
dzieckiem, na kolejnych etapach życia 
młodego człowieka rożne sprawy są 
dla niego ważne, ale miłość i więź łą-
cząca rodzica i dziecko zawsze stanowi 
fundament budowania relacji młodego 
człowieka ze światem, z innymi ludźmi, 
a co się z tym wiąże - jego rozwoju i 
planowania swojej przyszłości.  

Ważnym elementem, który poma-

ga w radzeniu sobie z różnymi trudnoś-
ciami, jest odporność psychiczna. Od-
porność psychiczna to nic innego, jak 
zdolność, umiejętność (kompetencja)  
dziecka do efektywnej realizacji zadań 
rozwojowych lub osiągania pozytywnej 
adaptacji, pomimo występujących w 
jego życiu chronicznych zagrożeń, nie-
kiedy o dużej sile (W. Pilecka, J. Fryt, 
,,Teoria dziecięcej odporności psychicz-
nej"). Odporność psychiczna w dużym 
stopniu przyczynia się do tego, w jaki 
sposób radzimy sobie z nowymi wyzwa-
niami, stresem i presją. To, jak szybko 
jesteśmy w stanie poradzić sobie z 
niepowodzeniem, porażką, świadczy o 
tym, jak odporni psychicznie jesteśmy. 
Każdy człowiek na różnych etapach ży-
cia przeżywa sytuacje, które wymagają 
od niego umiejętności psychicznego 
dystansowania się i panowania nad 
emocjami. Autorka książki ,,Odpor-
ność psychiczna" Michaline Rampe, 
wymienia siedem filarów odporności 
psychicznej. Należą do nich:   
• Optymizm czyli umiejętność bu-

dowania pozytywnych planów 

na temat przyszłości. Można go 
ćwiczyć poprzez rozpoznawanie 
negatywnych myśli i negowanie ich 
prawdziwości.

• Akceptacja rozumiana jako goto-
wość przyjmowania rzeczywistości, 
takiej jaką ona jest, bez koloryzo-
wania i rozpamiętywania.

• Zaangażowanie,  co oznacza skon-
centrowanie się na konkretnych i 
realnych do osiągnięcia celów.

• Porzucenie roli ofiary, co wiąże 
się ze zmianą poczucia krzywdy w 
odpowiedzialność, sprawczość i 
kontrolę nad własnym życiem. 

• Wzięcie odpowiedzialności za 
swoje sprawy, emocje oraz naszą 
przyszłość; oznacza to, że życiowe 
wyzwania należy traktować jako 
wyzwanie i szansę. 

• Budowanie relacji czyli umiejętność 
korzystania z pomocy innych osób, 
proszenia o wsparcie i pomoc.

• Planowanie przyszłości, co wiąże 
się ze stworzeniem konkretnego 
celu i planu działania.
Należy zaznaczyć, że wszyst-

kie z wyżej wymienionych czyn-
ników i  umiejętności  jesteśmy  
w stanie od najmłodszych lat - przy 
pomocy i dyskretnym wsparciu rodzi-
ców - pielęgnować w sobie i rozwijać, 
dzięki czemu możemy stawać się coraz 
bardziej odpornymi na trudności, stresy 
i kryzysy. 

W przypadku niepowodzenia eg-
zaminacyjnego rodzic nie powinien 
wywoływać w dziecku poczucia winy 
(które już i tak zapewne pojawia się), 
lecz wspierać je i pomóc mu budować 

w sobie odporność psychiczną na ta-
kie sytuacje. Przede wszystkim należy 
uświadomić dziecku, że w życiu każde-
go człowieka zdarzają się zarówno suk-
cesy, jak i porażki. Zatem słabo zdany 
egzamin lub konieczność przystąpienia 
do poprawy testu to nie koniec świata. 
W podobnej sytuacji może znaleźć się 
każdy, nawet najzdolniejszy, uczeń czy 
student. 

Każda taka sytuacja może być 
natomiast wykorzystana do rozwijania 
w sobie umiejętności radzenia sobie z 
porażkami, przezwyciężania trudno-
ści, niezrażania się niepowodzeniami. 
Dzięki umiejętnemu przeżyciu porażek 
możemy stopniowo uodporniać się 
na niepowodzenia, co pomoże nam 
w kolejnych trudnych sytuacjach nie 
poddawać się, lecz  szukać nowych, 
lepszych rozwiązań i uczyć się na włas-
nych błędach. Spojrzenie z dystansem 
na sytuacje tego typu pozwoli też pod-
jąć nowe wyzwania i skonfrontować 
się z problemem. Z perspektywy lat i 
doświadczenia osoby dorosłej słaby 
wynik uzyskany na egzaminie wcale nie 
musi być tragedią, przeciwnie - może 
otworzyć drogę do nowych możliwości, 
rozwiązań czy pomysłów. To właśnie 
trzeba dziecku uświadomić w sytuacji 
niepowodzenia egzaminacyjnego.  
Warto wspomnieć, że w dzisiejszych 
czasach coraz więcej maturzystów (nie-
zależnie od efektów egzaminu) decydu-
je się na tak zwany gap year czyli rok 
przerwy między zakończeniem szkoły 
średniej a rozpoczęciem studiów lub 
pracy zawodowej. Jest to dobra okazja 
do rozwijania swoich  pasji i zaintere-

sowań, podróżowania, poznania, na 
czym polega praca, a przede wszystkim 
do odkrycia, co tak naprawdę chce się 
w życiu robić. 

Mądry, odpowiedzialny rodzic 
towarzyszy dziecku w najważniejszych 
momentach życia, ale równocześnie 
pomaga mu samodzielnie podejmować 
decyzje, nie narzuca mu swojej woli. 
Zbyt wygórowane ambicje rodziców 
często demotywują dziecka do nauki, 
powodują, że uczeń czuje ciągłą presję i 
nigdy nie czuje się dość dobry. Wpływa 
to w znaczny sposób na samoocenę 
dziecka. Niespełnione ambicje rodzi-
ców nie mogą determinować całej 
przyszłości dziecka. Ważne, by dziecko 
wyrosło na samodzielną jednostkę, 
która jest usatysfakcjonowana swoim 
życiem (zarówno tym prywatnym, jak 
i zawodowym). 

Nie jesteśmy w stanie uchronić 
dziecka przed trudnościami, niepo-
wodzeniami, upadkami. Jednak to my, 
rodzice, całym swoim życiem, swoją 
postawą wobec dziecka powinniśmy 
pokazywać, że po każdym upadku 
należy wstać i iść dalej. Czasem warto 
uparcie i konsekwentnie próbować 
realizować swoje wcześniejsze plany, a 
czasem można poszukać nowych dróg i 
możliwości. Może się bowiem okazać, 
że droga, która wcześniej wydawała 
nam się mało atrakcyjna, mniej ambit-
na, w rzeczywistości stanie się drogą do 
szczęśliwego, spełnionego życia.  

Opracowała: 
Anna Michalska

Psycholog PPP 
w Strzelcach Opolskich

Niepowodzenie na egzaminie - porażka czy szansa? 
Zbliżają się ważne momenty w życiu wielu młodych ludzi. Jed-

nym z nich jest egzamin ósmoklasisty – pierwszy poważny tak 
duży egzamin dziecka w szkole podstawowej. Drugim wyzwaniem, 
dla kolejnej grupy uczniów, jest egzamin dojrzałości czyli egzamin 
maturalny. Rezultaty osiągnięte przez ucznia podczas każdego z 
tych egzaminów są wstępem do dalszej edukacji, podstawą do 
podejmowania przez niego życiowych decyzji, a równocześnie 
podsumowaniem dotychczasowej nauki, sprawdzeniem siebie i 
swojej odporności na stres. 

Jak wspierać swoje dzieci podczas egzaminów?

-  K a ż d e g o 
ro ku  św i ę -
to  o d by wa 
się w nieco 
innej atmo-
sferze. Sięga-
liśmy już do 
e lementów 
bawarskich, 

góralskich, disco-polowych czy PRL-ow-
skich – mówi wicestarosta Waldemar 
Gaida. – W tym roku wybraliśmy 
klimat baśniowy. Nieco odbiegający 
od dotychczasowych, ale to przecież 
święto całych rodzin. Dorosłym będzie 
miło wrócić do lat dzieciństwa. Dla 
dzieci i młodzieży przewidzieliśmy w 
parku tak wiele miejsc do zabawy i 
eksperymentów, że nikt nie będzie 
chciał z tego zrezygnować. Spotkania 
z baśniowymi postaciami, z tematyką, 

Będzie Powiatowe Święto Chleba 2022!
w którą zawsze chce się zanurzyć, bo 
przypomina najprzyjemniejsze chwile 
beztroski i pozwala oderwać choć na 
chwilę od rzeczywistości, to coś, co 
chcemy zaproponować uczestnikom. 
Będzie mnóstwo nowych – zupełnie 
nowych! – atrakcji.

- Nie zaniechamy jednak pewnych 
stałych pozycji naszego programu, bez 
których Święto Chleba po prostu nie 
może się odbyć. Zdążyliśmy się już 
do nich przywiązać i wszyscy na nie 
czekają. Oczywiście będzie coś związa-
nego z naszą regionalną kulturą, czyli 
występ młodej piosenkarki z pierwszej 
pozycji na śląskiej liście przebojów. Jak 
zawsze – będzie można obejrzeć wy-
stęp kabaretu. Także bardzo znanego. 
No i Gwiazda Wieczoru! W tym roku 

będzie nią… Nie, nie możemy jeszcze 
tego ujawnić. Będzie to jednak ktoś, 
kto swoim głosem przyciągnie tłumy. 

-  Przewidzieliśmy również konkurs 
dla dorosłych uczestników wspólnego 
świętowania – kontynuuje wicestarosta 
W. Gaida. – Oczywiście – z nagrodami. 
I to takimi, które sprawią biorącym w 
nim udział ogromną niespodziankę. I 
przydadzą się w każdym domu. Zwią-
zane są z projektem realizowanym 
przez Powiat Strzelecki, a ponieważ 
umowa jeszcze nie jest podpisana, ale 
ma zostać sfinalizowana na początku 
czerwca – i one muszą pozostać na razie 
tajemnicą. Ujawnimy ją w następnym 
numerze naszego dwutygodnika. Już 
dziś jednak zapraszamy: będzie świetna 
zabawa dla całych rodzin. 

W uroczystościach uczestniczyli także marszałek województwa Andrzej Buła 
oraz burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski

W sobotę 21 maja br. pod 
Pomnikiem Czynu Powstań-

czego na Górze św. Anny odbyły się 
uroczystości z okazji 101 rocznicy tych 
wydarzeń.  

Starosta Strzelecki Józef Swaczy-
na w okolicznościowym wystąpieniu 
mówił: - Nie pozwólmy, aby egoizmy 
narodowe i gloryfikowanie przemocy i 
zbrodni w imię narodu stały się zarze-
wiem kolejnych waśni. Nie ma uspra-
wiedliwienia dla przemocy. Powinni-
śmy być mądrzejsi o doświadczenia 
historii, bo historia uczy, ale też kołem 
się toczy i lubi się powtarzać. Wszystko 
w naszych rękach.

Rocznicowe uroczystości
Te słowa, przywołujące pamięć o tamtych wydarzeniach, kiedy walczyli z sobą 

niejednokrotnie sąsiedzi, a nawet członkowie rodzin, w obliczu niedawnej inwazji 
Rosji na Ukrainę nabierają nowego wymiaru.

dok. ze str. 1

Słabo zdany egzamin lub konieczność poprawy testu to nie koniec świata

Rezerwujcie sobie w kalendarzach popołudnie w niedzielę 25 września. 
Spotykamy się na Powiatowym Święcie Chleba! 
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Wiosna  i ciepłe dni na dobre 
już do nas zawitały. To z 

kolei kojarzy się wszystkim naszym 
mieszkańcom z aktywnością i chęcią 
wyruszenia w nieznane.

Pogoda zachęca do aktywności, do 
innego spędzania czasu wolnego Jest to 
tym bardziej uzasadnione,  że poprzed-
nie lato było z wielkimi ograniczeniami 
wymuszonymi przez  COVID-19.  

Dotychczas aktywność i rehabilitacja 
społeczna niepełnosprawnych mieszkań-
ców Domu Pomocy Społecznej w Kadłu-
bie była naszym głównym priorytetem.  

Chcąc już  wyjść z tej  izolacji 
wszyscy otwieramy się na nowy sezon 
aktywności i wrażeń.

Przygotowania i przeglądy różnego 
sprzętu, także rowerowego już trwają, 
tym bardziej że uczestników - miesz-
kańców jest u nas dużo.  

Oprócz naszych  codziennych zajęć 
prowadzonych w pracowniach terapii 

11 maja 2022 
r. w Zespole Placó-
wek Oświatowych 
w Leśnicy, już po raz 
drugi, zorganizowa-
no Święto Kwiatów. 
Impreza miała cha-
rakter pikniku. Od-
była się na terenie 
ogrodu szkolnego 
w otoczeniu zieleni, 
wśród kolorowych 
i pachnących kwia-
tów. Dzięki takiej formie uczniowie mieli okazję w bezpośredni sposób doświadczyć 
kontaktu z przyrodą i roślinami. 

Program imprezy obejmował m.in.: siew i sadzenie kwiatów, przejście ścieżką 
pachnących roślin, poznanie pożytecznych  owadów w ogrodzie oraz sposobów 
ich zwabiania, grill/ognisko, kiermasz roślin, plener malarski na łonie natury oraz 
kącik poezji.

W imprezie uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej placówki.

zajęciowej chcemy znowu uczestniczyć 
w spotkaniach w plenerze, wspólnych 
biesiadach z rodziną i przyjaciółmi, w 
wędrówkach pieszych i rowerowych, 
wyjazdach sportowych i rekreacyjnych.

„Zawsze Razem” to motto naszych 
zaplanowanych w tym roku letnich 
wyjazdów poza Dom.

W ramach tego projektu zaplano-
waliśmy 5 całodziennych wyjazdów 
autokarowych,  w których będzie 
uczestniczyło 90 mieszkańców naszego 
Domu.

Na bieżąco będziemy Państwa 
informować o wrażeniach z poszcze-
gólnych wycieczek i wyjazdów.

Jednak każdy wyjazd wiąże się z 
kosztami. Dzięki współpracy i pozyska-
niu środków finansowych ze Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju, Edukacji i 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w Kadłubie w kwocie 3.000,00 złotych 
nasze tegoroczne wyjazdy stały się 

Zawsze razem

możliwe już teraz.
Pierwszy już za nami: to był cało-

dzienny odpoczynek grupy wychowaw-
czej w Kamieniu Śląskim, w czwartek 12 
maja br. Tam atrakcji nie zabrakło, bo 
czekała na nas grota solna, basen, zwie-
dzanie zamku, spacer po arboretum, 
ogrodzie ziołowym, po ścieżce zdrowia 
ks. Kneippa oraz po parku zamkowym.

Na spragnionych i głodnych słod-
kości czekała kawiarnia,  która serwuje 
pyszne lody i domowe ciasta.

„Zawsze razem” z nami wycho-
wawcami i kolegami z Domu, w dobrej 
atmosferze i otoczeniu przez cały 
wakacyjny czas. Kolejne wyjazdy będą 
realizowane do Parku Miniatur, Gospo-
darstwa Agroturystycznego i na Górę 
Św. Anny.

Zadowolenie niepełnosprawnych 
mieszkańców i radosne twarze były 
najlepszym rezultatem, odzwiercied-
leniem i wyznacznikiem tego projektu.

Święto po raz drugi 

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.

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

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

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

W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele zarówno samorządów 
prowadzących domy opieki społecz-
nej, m.in. wicestarosta Waldemar 
Gaida, ale i dyrektorzy tych placówek, 
zarówno publicznych, jak i prywat-
nych, nie tylko z naszego regionu. 
Dzielili się swoimi doświadczeniami 
i opiniami na obecnego funkcjono-
wania DPS-ów, zwłaszcza w aspekcie 
drastycznej podwyżki cen energii 
i zbyt niskich płac pracowników 
tych placówek, zwłaszcza personelu 
medycznego, jak i na temat deinsty-
tucjonalizacji. 

Zbyt niskie wynagrodzenia pra-
cowników DPS-ów stały się też jed-
nym z tematów wystąpienia na tym 
spotkaniu wicestarosty Waldemara 
Gaidy, który poinformował, że w 
powiecie strzeleckim funkcjonują 3 
publiczne DPS-y, dwa prowadzone 
przez osoby kościelne na mieniu 
powiatu oraz aż 4 prywatne. – Więk-
szość mieszkańców tych placówek to 
osoby mocno schorowane, leżące, z 
odleżynami. Zapewnienie im właś-
ciwej opieki, zwłaszcza personelu 
medycznego, bez którego nie ma 
możliwości podłączenia kroplówek 
czy podania leków to prawdziwe 
wyzwanie dla samorządów prowa-
dzących te placówki. Od piętnastu 
lat szukamy pielęgniarek! Nie chcą 
tu pracować, bo płace są znacznie 
niższe niż w placówkach, w których 
ich wynagrodzenia finansowane są 
przez NFZ, choć wykonują te same 
obowiązki. Co więc robimy? Szuka-
my możliwości znalezienia środków 
w budżecie powiatu, co oznacza, że 
uszczuplamy pieniądze przeznaczone 
wcześniej na inne cele. Przy ograni-
czonych możliwościach budżetowych 

Walczymy o personel DPS-ów

nie jest to proste, ale nie mamy 
innego wyjścia. Do tego dochodzą 
teraz problemy z opłatami za energię. 
Nasz dotychczasowy dostawca wy-
powiedział umowę, bo znalazł się na 
liście podmiotów objętych sankcjami 
związanymi z wojną w Ukrainie, a 
oferty od nowych dostawców energii 
elektrycznej są o 400 proc. wyższe! To 
pokazuje, z czym musimy się mierzyć.
O podobnych problemach mówili 
również inni uczestnicy spotkania. 
Senatorowie wskazywali natomiast, 
że proces deinstytucjonalizacji opieki 
musi uwzględnić głosy podmiotów 
organizujących pomoc, jak również 
potrzeby tych, którzy takiego wspar-
cia wymagają. Mówili o konieczności 
zapewnienia wsparcia finansowego 
dla domów pomocy społecznej, aby 
umożliwić ich dalsze funkcjonowanie. 
Szczególnie w obliczu zgłaszanych 
przez stronę społeczną problemów 
dotyczących wynagrodzeń dla per-

sonelu medycznego na odpowiednim 
poziomie. Wskazywano, że to jedyny 
sposób, aby zapobiec ich odejściu do 
placówek służby zdrowia, gdzie rząd 
zapowiedział wzrost wynagrodzeń. 
Senator Jan Filip Libicki podkreślił, że 
ten problem należy rozwiązać, bo nie 
może być innego finansowania tych 
samych świadczeń.

Dyrektor Departamentu Pomocy 
i Integracji Społecznej w Minister-
stwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Justyna Pawlak z kolei mówiła, że 
deinstytucjonalizacja oznacza rozwi-
janie usług społecznych tak, aby dać 
mieszkańcom wybór najlepszej dla 
nich formy wsparcia. Nie oznacza 
likwidowania instytucji takich jak 
DPSy. Wskazała pięć grup osób pod 
kątem których mają być rozwijane 
usługi społeczne: osoby starsze, 
niepełnosprawne, z zaburzeniami 
psychicznymi, w kryzysie bezdom-
ności oraz dzieci w pieczy zastępczej.

Przed posiedzeniem, na rynku w Krapkowicach, otwarta została wystawa 
pt. „Senat wczoraj i dziś. 

W 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu w II RP.”

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? 
Nie stać cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej 

i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? 
Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Strzeleckiego. Znajdziesz 
tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, 
mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. 
Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej. Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie 
bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez 
państwo. Więcej informacji pod numerem wskazanym do zapisów.

dok. ze str. 1 Nieodpłatna Pomoc Prawna
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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 (7)

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 

47. Poradnia 
Rodzinna Dom 

Pielgrzyma 
w Górze Św. Anny

Świadczenie 
nieodpłatnych usług 

m.in. w zakresie 
udzielania pomocy  
w rozwiązywaniu 

trudnych problemów 
osobistych  

i rodzinnych, możli-
wość porozmawiania 
o sprawach dotyczą-

cych własnego rozwoju 
oraz funkcjonowania  
w środowisku, sko-
rzystanie z terapii 

indywidualnej  
lub rodzinnej oraz 

poradnictwa w sytu-
acjach kryzysowych 
- problemy wycho-

wawcze, małżeńskie, 
przemoc domowa.

ul. Jana Pawła 
II 7

47 – 150 Góra 
św. Anny

tel. 787 177 062
Należy umówić 

się na okre-
śloną godzinę 
do wybranego 

specjalisty.
Godziny 

rejestracji:
Poniedziałek 

– Sobota: 
wyłącznie  

w godzinach:  
18.00 -20.00

Piątek:  
15.30 – 18.30 

Sobota: 
 10.30 – 18.00

http://dompielgrzyma.
pl/poradnia-rodzinna/

Pomoc dla osób 
znajdujących się 
w trudnej sytua-

cji życiowej

48. Ogólnopolskie 
Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy 

w Rodzinie 
„Niebieska linia”

Wsparcie, pomoc psy-
chologiczna,
 informacja 

o najbliższym miejscu 
pomocy w problemach 

przemocy domowej

Państwowa 
Agencja 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych
Al. 

Jerozolimskie 
155

02-326 
Warszawa

800 120 002

Bezpłatna 
infolinia

Poniedziałek
 – Sobota:

8.00–22.00
Niedziela 
i święta:

8.00–16.00

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia

Dla osób 
doświadczają-
cych przemocy 

domowej

49. Wydział 
Zarządzania

Kryzysowego
Starostwa 

Powiatowego 
Strzelcach 
Opolskich

Nieprzewidziane 
sytuacje, które mogą 
wystąpić na terenie 

Powiatu Strzeleckiego
(np. powodzie, 

załamania pogody, 
wypadki, zdarzenia 

losowe)

ul. 
Jordanowska 2

47-100 
Strzelce 
Opolskie

tel. 
77 440 17 66  

 Poniedziałek
7.30 – 17.00

Wtorek 
– Czwartek

7.30 – 15.30
Piątek

7.30- 14.00

http://bip.powiatstrzele-
cki.pl/1213/wydzial-za-
rzadzania-kryzysowego.

html

oc@powiatstrzelecki.pl

Każdy 
mieszkaniec 

Powiatu 
Strzeleckiego

50. Centralne 
Zarządzanie 
Kryzysowe 

w Warszawie 

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Rządowe 
Centrum 

Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A

00-993 
Warszawa

Całodobowy 
dyżur: 

tel. 
22  361 69 00

 22  785 700 177
e-mail:

dyzurny@rcb.
gov.p

24 godziny na 
dobę przez 

7 dni 
w tygodniu

http://rcb.gov.pl/zarza-
dzanie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

Świadek 
zagrożenia 

kryzysowego
Osoba poszuku-
jąca informacji 

na temat
zarządzania 

kryzysowego

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

INTERWENCJA KRYZYSOWA
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W rodzinach zastępczych 
na terenie powiatu 

strzeleckiego umieszczonych jest 
ponad 100 dzieci w różnym wieku. 
Są to dzieci, które doznały wiele 
bólu i cierpienia z powodu trudnej 
sytuacji w domu rodzinnym. W 
rodzinach zastępczych odzyskują 
jednak poczucie bezpieczeństwa oraz obdarzane są miłością. Rodzice zastępczy 
dbają nie tylko o zdrowie tych dzieci, ale również o rozwój ich zainteresowań. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolski zaprasza serdecznie 
wszystkich do obejrzenia prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież 
umieszczoną w rodzinach zastępczych. Wśród przedstawionych prac znajdą się 
wyjątkowe obrazy absolwentki Liceum Plastycznego, która trzy lata temu wygrała 
konkurs plastyczny na logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich. 

Otwarcie wystawy nastąpi w poniedziałek 30 maja br., kiedy obchodzony jest 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Jej zakończenie przewidziano na 30 czerwca br. 

W trakcie trwania wystawy będzie można spotkać się z koordynatorami rodzin-
nej pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi w każdy wtorek w godzinach od 
10.00 do 12.00. W tym czasie będzie można zgłębić wiedzę na temat rodzicielstwa 
zastępczego oraz uzyskać informacje jak można zostać rodziną zastępczą. 

Zapraszamy serdecznie do Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opol-
skich, ul. Dworcowa 23 (Regionalna Izba Tradycji).

Powstańcze melodie sprzed stu 
lat wybrzmiały na deskach sce-

ny Powiatowego Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich w ramach prze-
słuchań do drugiego Festi walu Śląskiej 
i Powstańczej Piosenki. Wydarzenie 
współorganizowane było po raz drugi 
przez Powiatowe Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich oraz Muzeum 
Czynu Powstańczego w Górze św. Anny 
– oddział Muzeum Śląska Opolskiego. 
W roku 2021 pierwsza edycja odbyła 
się z okazji uczczenia 100-tnej rocznicy 
III Powstania Śląskiego i okazała się 
sukcesem – stąd pomysł jej kontynuacji. 
W dniach 12 i 13 maja b.r. odbyły się 
przesłuchania do koncertu fi nałowego, 
a w pierwszym dniu zebranych przywitał 
Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
Janusz Żyłka. 

Zgłosiło się 53 uczestników w trzech 
kategoriach wiekowych: uczniowie klas 
I-V szkół podstawowych; uczniowie klas 
VI-VIII szkół podstawowych i uczniowie 
szkół ponadpodstawowych. 

Zadaniem uczestników było wy-
konanie jednej, wybranej przez siebie 
pieśni powstańców śląskich lub piosenki 
na temat powstań śląskich. Lista propo-
nowanych utworów stanowiła załącznik 
do konkursowego regulaminu. Uczest-
nicy mogli występować z akompania-
mentem, z podkładem lub a capella. Nie 
zabrakło również takich uczestników, 
którzy przeplatali swe występy wokalne 
własną grą na instrumentach, co zna-
cząco podnosiło im poziom trudności 
wykonywanych aranżacji. Przesłuchania 
objęły dwa województwa: opolskie i 
śląskie, a wyłonieni laureaci wystąpią na 
koncercie fi nałowym w Górze św. Anny, 
w dniu 11 czerwca 2022 r. 

Festi walowe Jury nie miało łatwych 
obrad, ponieważ poziom przesłuchań 
był bardzo wyrównany, zwłaszcza w 
starszych kategoriach wiekowych. 
Ostatecznie Jury w składzie: Wojciech 
Poprawa – przewodniczący, Aleksandra 
Stokłosa – członek, Martyna Nocoń – 
członek, Elżbieta Kowalik – członek, 
pełniący funkcję sekretarza komisji 
wyłoniło laureatów. 

W kategorii wiekowej klas I-V szko-
ły podstawowej laureatami zostali:
I miejsce – Martyna Kwiatkowska
II miejsce – Pola Kowalczyk
III miejsce – Lena Bryja
Wyróżnienie: Agata Grüner, Lena Oszek

W kategorii wiekowej uczniowie 
klas VI-VIII szkoły podstawowej:
I miejsce – Julia Kusz
II miejsce – Emilia Sitnik
III miejsce – Antonina Miraszewska
Wyróżnienie: Emilia Scudło, Dominika 
Łubniewska

W kategorii wiekowej uczniowie 
szkół ponadpodstawowych:
I miejsce – Oliwia Zalewska
II miejsce – Dominika Piekielny
III miejsce – Wiktoria Balcerzak
Wyróżnienie: Anna Majka, Noemi 
Pustelniak

W numerze 8 naszego dwuty-
godnika opublikowaliśmy po 

raz pierwszy w ponad 18-letniej jego 
historii krzyżówkę z hasłem. Brzmiało 
ono „Majówka z powiatem”.

Nagrodę w konkursie - skrzynkę 
z sadzonkami kwiatów - wygrała pani 
Magdalena Słotwińska, a nagrodę 
wręczył wicestarosta Waldemar Gaida. 

I już dziś zapowiadamy: szykujcie 
się na kolejną krzyżówkę – z okazji 
Powiatowego Święta Chleba!

Twórcza piecza zastępcza

Majówka z powiatem 
(i kwiatkami)

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

II Festiwal 
Śląskiej i Powstańczej Piosenki

Festi wal swoim patronatem objęli: 
Marszałek Województwa Opolskiego 
Andrzej Buła, Starosta Powiatu Strzele-
ckiego Józef Swaczyna, Starosta Powiatu 
Prudnickiego Radosław Roszkowski 
oraz Wójt Gminy Walce Marek Śmiech. 
Partnerami wydarzenia były także in-
stytucje: Instytut Historii Uniwersytetu 
Opolskiego, Leśnicki Ośrodek Kultury i 
Rekreacji w Leśnicy oraz Szkoła Podsta-
wowa im. Obrońców Góry Chełmskiej 
w Leśnicy.

Wydarzenie dofinansowano ze 
środków Programu  Wieloletniego 
Niepodległa na lata 2017-2022.

Wszystkim laureatom i uczestni-
kom serdecznie gratulujemy!

Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego Centrum 

Kultury w Strzelcach Opolskich


