
Na taki oddział czekali wszyscy
Uroczyste otwarcie Od-

działu Ginekologii w 
naszym szpitalu powiato-
wym nastąpiło 1 czerwca 
br., choć po modernizacji 
oddział już działa w pełni 
od jakiegoś czasu. 

Już po przecięciu wstęgi. Od lewej stoją: ks. Józef Mrocheń, Jan Zubek członek Zarządu Powiatu, Zuzanna Donath-Kasiura 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Józef Swaczyna Starosta Strzelecki, dr n. med. Hanna Motak-Pochrzęst 

Ordynator Oddziału Ginekologii (już z prezentami od samorządu powiatowego dla personelu), 
wicestarosta Waldemar Gaida i Beata Czempiel dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J. GLowatzkiego

Więcej czytaj na stronie 4

Przecięcie wstęgi, w którym udział wzięli 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego 
Zuzanna Donath-Kasiura, Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna oraz Ordynator Oddziału 
Ginekologii dr n. med. Hanna Motak-Po-
chrzęst,  podkreślało oficjalność uroczysto-
ści, ale potem już nie było wcale sztywnej 
atmosfery: wśród zaproszonych gości kilka 
osób przypominało, że w tym właśnie szpi-
talu się urodziło,  a inne – swoją pracę tutaj.

- Do realizacji tego projektu – mówiła 
dyrektor szpitala Beata Czempiel – przy-
gotowywaliśmy się od dawna. Wniosek 
złożyliśmy  w 2018 roku, ale potem przyszła 
pandemia… Dziś możemy się cieszyć, że z po-
wodzeniem inwestycja została zakończona. 
To jeden z niewielu projektów, w których 
skupiliśmy się nie na zakupach sprzętu, choć 
i ten został kupiony, ale na poprawie kom-
fortu pobytu pacjentek, co w zdecydowany 
sposób wpływa na ich szybkość powrotu 
do zdrowia.



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

Nie był to jednak punkt głoso-
wany na początku obrad. Po przed-
stawieniu przez starostę Józefa 
Swaczynę informacji o pracy Zarządu 
Powiatu w okresie międzysesyjnym, 
radni przystąpili do głosowania nad 
projektami uchwał w sprawach pod-
sumowujących finansową działalność 
w roku 2021 dwóch podmiotów 
związanych z naszym samorządem. 
Pierwsza dotyczyła przyjęcia wyko-
nania planu finansowego za rok 2021 
samorządowej instytucji kultury, dla 
którego Organizatorem jest Powiat 
Strzelecki – Powiatowego Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich (przy-
jęto ją jednogłośnie). Trzy kolejne 
uchwały (również przegłosowane 
jednogłośnie) związane były z dzia-
łalnością Szpitala Powiatowego im. 
Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich, dla którego organem za-
łożycielskim jest Powiat Strzelecki. W 
pierwszej radni przyjęli sprawozdanie 
roczne z wykonania planu finanso-
wego za 2021 rok naszego szpitala, 
w drugiej – zatwierdzili je, natomiast 
w trzeciej – znowelizowali uchwałę 
Rady Powiatu z dn. 22 grudnia 2021 
roku w sprawie zatwierdzenia planu 
finansowego i inwestycyjnego tej 
placówki na rok 2022.

W kolejnym i jednomyślnym gło-
sowaniu radni zatwierdzili skonsoli-
dowany bilans Powiatu Strzeleckiego 
sporządzony na dzień 31 grudnia 

Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu

2021 roku, a następnie przystąpili do 
głosowania nad wotum zaufania dla 
Zarządu Powiatu. Podstawą do decy-
zji: zrobić to czy nie, jest przedstawie-
nie radzie powiatu raportu o stanie 
powiatu za rok poprzedni. Obowiązek 
taki nakłada Ustawa o samorządzie 
powiatowym i co roku do 31 maja 
raport musi zostać przedstawiony, 
natomiast rada powiatu rozpatruje 
go na sesji, na której będzie się od-
bywać głosowanie nad udzieleniem 
wotum zaufania dla zarządu. Dodaj-
my w tym miejscu, że głos w debacie 
nad raportem o stanie powiatu mogą 
na sesji absolutoryjnej zabrać rów-
nież mieszkańcy, pod warunkiem, że 
zbiorą podpisy co najmniej 150 osób 
w powiecie liczącym do 100 tysięcy 
mieszkańców i zgłoszą to pisemnie 
do przewodniczącego rady powiatu 
najpóźniej w dniu poprzedzającym 
tę sesję.

Czym jest Raport o stanie po-
wiatu? Ten dokument obejmuje 
podsumowanie działalności zarzą-
du powiatu w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady 
powiatu i budżetu obywatelskiego. 
Z tym obszernym dokumentem, 
czyli Raportem o stanie Powiatu 
Strzeleckiego za rok 2021 można 
zapoznać się klikając w link: https://
bip.powiatstrzelecki.pl/4778/473/
raport-o-stanie-powiatu-strzeleckie-

go-za-rok-2021.html
W największym skrócie: można 

tam znaleźć informacje na temat 
obecnej sytuacji demograficznej na-
szego powiatu, o budżecie, władzach, 
jednostkach, realizacji inwestycji 
w minionym roku, najważniejszych 
uroczystościach, wykonaniu uchwał 
Rady Powiatu oraz stopniu realizacji 
wieloletniego dokumentu, jakim 
jest „Strategia Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2021-2030”. Kolejną część 
raportu stanowi realizacja zadań 
powiatu, a więc sfery: edukacji, 
promocji i ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, transportu zbiorowego 
i dróg, kultury i ochrony zabytków, 
kultury fizycznej i turystyki, porząd-
ku publicznego i bezpieczeństwa, 
przeciwdziałania bezrobociu i akty-
wizacji lokalnego rynku pracy. Jak 
wspomniałam, dokument jest nie-
zwykle obszerny i zawiera mnóstwo 
interesujących danych. 

Debata nad nim przyniosła po-
zytywny efekt: Rada Powiatu jedno-
głośnie udzieliła Zarządowi Powiatu 
Strzeleckiego wotum zaufania. A po 
podjęciu uchwały w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego 
Powiatu Strzeleckiego, sporządzo-
nego na dzień 31 grudnia 2021 roku 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za rok 2021 – radni, po zapo-
znaniu się z pozytywnymi opiniami na 
ten temat zarówno Komisji Rewizyj-
nej Rady Powiatu, jak i Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, jednogłośnie 
udzielili absolutorium Zarządowi 
Powiatu Strzeleckiego.

Kolejne uchwały radni przyjęli 
w sprawach: zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Strze-
leckiego na lata 2022-2025; zmiany 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Zwołana na 25 maja br. sesja była najważniejszą z punktu 
widzenia dalszego funkcjonowania władzy wykonawczej, 

czyli Zarządu Powiatu. Od decyzji radnych zależało bowiem, 
czy będzie funkcjonował nadal w tym składzie co obecnie, a 
zatem, czy udzielą mu wotum zaufania (nieudzielenie go jest 
równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu) i 
absolutorium za działalność w roku 2021. 

Strzeleckiego na rok 2022; przyjęcia 
sprawozdania i dokonania rocznej 
oceny działalności Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Zawadzkiem oraz 
wyrażenia zgody na przekazanie 
przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 
łóżek szpitalnych Fundacji „Legion 
Światła”.

Radni w kolejnej uchwale uzna-
li za bezzasadną skargę jednej z 
mieszkanek naszego powiatu na 
działalność dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Zawadzkiem 
– z uwagi na fakt, że wszystkie proce-
dury – co potwierdzają zgromadzone 
w toku postępowania wyjaśniającego 
przez Komisję Skarg i Wniosków 
Rady Powiatu dokumenty - dotyczą-
ce klasyfikowania, oceniania oraz 
informowania rodziców i uczniów 
klasy, do której uczęszcza jej córka, 
zostały zachowane i nie stwierdzono 
uchybień w sposobie powiadamiania 
o klasyfikacji i promowaniu, a także 
o możliwości złożenia podania o 
egzamin sprawdzający. 

W punkcie sprawy bieżące głos 
zabrała przewodnicząca Związku 
Zawodowego w DPS w Strzelcach 
Opolskich z filiami w Szymiszowie 
i Leśnicy Dorota Mielniczuk, która 
wystąpiła w imieniu pracowników, 
zwłaszcza pielęgniarek, z wnioskiem 
o podwyżkę, zwłaszcza że w nowo 
powstałych na terenie naszego po-
wiatu prywatnych DPS-ach już na 
„dzień dobry” dostaje się więcej, niż 
w publicznych po kilkunastu latach 
pracy, a sytuacja będzie jeszcze trud-
niejsza, gdy pielęgniarki zatrudnione 
w placówkach finansowanych przez 
NFZ, od lipca br. dostaną podwyżki. 
Niestety, jak wyjaśnił starosta J. 
Swaczyna, dotychczasowe wnioski 
o finansowanie płac pielęgniarek 
zatrudnionych w DPS-ach również 
przez NFZ, nie zostały uwzględnione 
przez stronę rządzącą. Nasz samo-
rząd powiatowy w obecnej sytuacji 
finansowej z kolei nie może przystać 
na większą podwyżkę płac niż 300 zł 
dla pracowników DPS.

Marta Górka

Zarząd Powiatu Strzeleckiego (od lewej): Jan Zubek, 
Waldemar Bednarek, wicestarosta Waldemar Gaida, 

starosta Józef Swaczyna i Janusz Żyłka.

Pani 

Izabeli Heim

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

 Ojca

składają 
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie 

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Przypominamy: 30 czerwca 
2022 roku upływa termin 

złożenia deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB). Obowiązek ten dotyczy 
właścicieli lub zarządców budynków 
i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i 
niemieszkalnych (np. choćby altany z 
kominkiem) – w których znajduje się 
źródło ciepła. Niezłożenie tej dekla-
racji grozi grzywną w wysokości 500 
zł lub, jeśli sprawa trafi do sądu, karą 
za zaniedbanie w wysokości nawet 5 
tys. złotych. 

Co ważne, obowiązek dotyczy 
właścicieli lub zarządców, niezależnie 
od tego, czy sami korzystają z budyn-

Zgłoś, 
czym ogrzewasz dom!

ku, czy wynajmują go komuś innemu. 
To nie najemca musi zgłosić źródło 
ogrzewania, tylko właściciel domu.

Jak złożyć deklarację?
Deklaracje można złożyć w dwóch 

formach: elektronicznej i papierowej. 
W tym pierwszym przypadku wnio-
sek należy złożyć za pośrednictwem 
strony zone.gunb.gov.pl oraz posia-
dać profil zaufany bądź elektroniczny 
dowód osobisty. W przypadku pa-
pierowej formy trzeba go złożyć do 
właściwego urzędu (miasta/gminy) 
ze względu na lokalizację naszego 
budynku. Następnie urzędnik uwie-
rzytelni wniosek i wprowadzi odpo-
wiednią informację do CEEB.

Przypomnijmy: samorządowcy, i 
to nie tylko reprezentujący Związek 
powiatów Polskich, zdecydowanie 
negatywnie oceniają przygotowywa-
ną ustawę, i to od samego początku. 
Główną przyczyną problemów fi-
nansowych szpitali – i to nie tylko 
powiatowych, ale też resortowych 
czy wojewódzkich – jest niewłaści-
wa wycena świadczeń, a nie sposób 
zarządzania placówkami. W dodatku 
projektowana ustawa dotyczy tylko 
jednego elementu ochrony zdrowia 

Nie spieszcie się z ustawą o szpitalach

– szpitalnictwa, natomiast nigdzie nie 
ma odwołań do potrzeb lokalnych i 
regionalnych, ani do połączenia szpi-
talnictwa z innymi sektorami, np. z 
POZ czy zapewnieniem wsparcia psy-
chologicznego czy psychiatrycznego. 
Projekt ustawy dotyczy tylko wycinka 
zagadnień, a nie zmiany systemu. W 
dodatku zupełnie nie wskazuje, jak 
powinien wyglądać modelowy szpi-
tal powiatowy (który przecież chce 
się zmieniać). Poza tym ustawa nie 
będzie sprzyjała wykorzystywaniu w 

pełni potencjałów szpitali. „Skutkiem 
będzie prawdopodobnie ogranicze-
nie oddziałów, jeżeli nie likwidacja 
niektórych szpitali powiatowych” 
– mówiła Bernadeta Skóbel Kierow-
nik Działu Monitoringu Prawnego i 
Ekspertyz Biura ZPP. 

W dyskusji zabrał głos m.in. staro-
sta J. Swaczyna, który zwrócił uwagę 
na trudność w podejmowaniu decyzji 
dotyczącej likwidacji oddziałów. 
Podkreślił, że zmiany systemowe, a 
co za tym idzie - ustawa, musi być 
bardzo dobrze przemyślana i z two-
rzeniem nowego prawa nie można 
się spieszyć.

Samorządowcy postulowali rów-
nież zwołanie okrągłego stołu w 
sprawie szpitali. Konieczne jest, aby 
wzięli w nim udział nie tylko przedsta-
wiciele rządu i samorządów, ale też 
eksperci i praktycy - mówili.

Czy do tego dojdzie – na razie 
nie wiadomo, jednak konieczność 
dalszej pracy nad projektem ustawy 
zasygnalizował również przedstawi-
ciel resortu zdrowia.

Podczas posiedzenia przedsta-
wiciele Związku Powiatów Polskich 
przekazali koncepcję Modelu Powia-
towego Systemu Ochrony Zdrowia, 
z którym można się zapoznać na 
stronie ZPP.

6 czerwca br. obradował w Sejmie Zespół ds. Szpitali Powiatowych. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele ministerstwa zdrowia, posło-

wie, przedstawiciele Związku Powiatów Polskich - wśród nich starosta Józef 
Swaczyna - i Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, 
a tematem spotkania były projektowane zmiany w ustawie o szpitalach. 



Informacje z zakresu Wydziału 
udzielane są drogą telefoniczną.  

77 440 1707 - 710 – rejestracja pojazdów,  
77 440 1711 - 712 – dowody rejestracyjne oraz pozostałe sprawy, 

77 440 1706 – prawa jazdy, holowanie, transport itp.

PRACOWNIK OBRÓBKI DREWNA KOLONOWSKIE
SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego
BRYGADZISTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
POKOJOWA STRZELCE OPOLSKIE
POKOJOWA SZYMISZÓW
STRAŻNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
PRACOWNIK FIZYCZNY NA TARTAKU ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
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
FORMIERZ OCZYSZCZACZ ODLEWÓW ZAWADZKIE
PRACOWNIK BRYGADY SERWISOWEJ  -  wykształcenie średnie zawodowe
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KOLONOWSKIE -  wykształcenie wyższe pedagogiczne, pedagogika 

specjalna
NAUCZYCIEL MATEMATYKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  przygotowanie pedagogiczne
NAUCZYCIEL INFORMATYKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  przygotowanie pedagogiczne
PRACOWNIK SOCJALNY PYSKOWICE -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  1 rok doświadczenia zawodowego
PERACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
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
OPERATOR ŻURAWIA WG ZLECEŃ -  uprawnienia do obsługi żurawia wieżowego 
   i szybkomontującego
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPER. SUWNICY DO PRZYUCZENIA ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe
DO PRZYUCZENIA
MECH. SAM. CIĘŻAROWYCH SZYMISZÓW -  wykształcenie 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
KUCHARZ IZBICKO -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
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
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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/

Funkcjonowanie Wydziału 
Komunikacji i Transportu  

w Starostwie Powiatowym 
w Strzelcach Opolskich 

Wydział obsługuje klientów w SALI OBSŁUGI, 
którzy wcześniej zostali umówieni na dany dzień i godzinę. 
Osoba powinna zgłosić się do INFORMACJI w holu Urzędu, 

gdzie zostanie skierowana na odpowiednie stanowisko.

Telefonicznej rezerwacji dnia i godziny w zakresie rejestracji 
można dokonać pod nr tel. 77 440 17 00, 

rezerwacji w zakresie zgłoszenia 
zbycia, nabycia, wyrejestrowania pojazdu, itp. 

można dokonać pod nr tel. 77 440 17 11 - 12. 

Przypominamy również, że:
1. istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów 

do zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu w INFORMACJI  na parterze 
Starostwa -  za potwierdzeniem, za pośrednictwem poczty lub drogą 
elektroniczną - Skrzynka podawcza EPUAP  

 Adres skrzynki podawczej: /ja9s07ql6o/SkrytkaESP, w/w czynności 
należy dokonać w ustawowym terminie 60 dni.

2. wszystkie informacje dotyczące rejestracji pojazdów, dowodów rejestra-
cyjnych, prawa jazdy  znajdują się na stronie internetowej Wydziału Ko-
munikacji, włącznie z drukami do pobrania - BIP Powiatu Strzeleckiego 
www.bip.powiatstrzelecki/  MOJA SPRAWA – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 W przypadku problemów z pobraniem z internetu druki i informację 
można pobrać w biurze informacji w holu Starostwa,

Na rozbudowę drogi powiatowej  
na odcinku Rozmierka – Grodzi-

sko - Kadłub Powiat Strzelecki w ramach 
drugiego rozdania Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych otrzyma dofinansowanie w 
wysokości 4.979.638,72 zł. 

Projekt zakłada przebudowę kon-
strukcji jezdni wraz z poszerzeniem i 
wzmocnieniem pobocza oraz utwar-
dzeniem zjazdów, a także przebudowę 
skrzyżowania z drogą powiatową 1848 
O. Powstanie również nowy chodnik 
wraz z kanalizacją deszczową.

Przypomnijmy, że ciąg drogi po-
wiatowej 1807 O jest konsekwentnie 
przebudowywany. 

Inwestycja „Przebudowa i rozbudo-
wa ciągu komunikacyjnego północnego 
obejścia i komunikacji gospodarczej 

5 mln na nową drogę!

miasta Strzelce Opolskie” o wartości 
blisko 10.458.028 zł została w całości 
zrealizowana w latach 2009-2017 z 
dofinansowaniem ze środków UE w 
ramach RPO WO oraz Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Odcinek drogi 1807 O w m. Roz-
mierka o długości ponad 983 m został 
przebudowany w 2016 r. z dofinanso-
waniem z Programu Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019 i darowiźnie strzeleckiej 
spółki Kronospan. 

Ostatnią inwestycją na ciągu była 
„Przebudowa nawierzchni drogi po-
wiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – 
Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie 
– Rozmierka”, która została wykonana 
w roku 2020, kiedy został wyremonto-
wany odcinek długości 375 m.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się 
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. 

Zapisów można dokonać pod numerem telefonu 77 440 17 97 
w godzinach pracy urzędu. 

Nieodpłatna Pomoc Prawna
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- Do realizacji tego projektu – mó-
wiła dyrektor szpitala Beata Czempiel 
– przygotowywaliśmy się od dawna. 
Wniosek złożyliśmy w 2018 roku, ale 
potem przyszła pandemia… Dziś mo-
żemy się cieszyć, że z powodzeniem 
inwestycja została zakończona. To 
jeden z niewielu projektów, w których 
skupiliśmy się nie na zakupach sprzętu, 
choć i ten został kupiony, ale na popra-
wie komfortu pobytu pacjentek, co w 
zdecydowany sposób wpływa na ich 
szybkość powrotu do zdrowia. 

Oddział Ginekologii, który w po-
przednich latach „wędrował” po róż-
nych piętrach, dziś mieści się na jednym 
razem z oddziałem położniczym i nowo-
rodków, które zostały zmodernizowane 
wcześniej. Tak więc cały sektor opieki 
nad kobietą, w tym nad ciężarną i ro-
dzącą, znajduje się w jednym miejscu. 
Jak podkreślał starosta J. Swaczyna 
– oddział położniczy zajmuje drugie 
miejsce pod względem liczby porodów, 
po szpitalu wojewódzkim w Opolu.

 Oddział ginekologiczny dziś liczy 
18 łóżek, klimatyzowane sale są 3-łóż-
kowe, wyjątek stanowi 2-łóżkowa sala 
pozabiegowa, każda z węzłem sanitar-

Na taki oddział czekali wszyscy
nym. Dodajmy jeszcze, ze wszystkie 
łóżka są samosterujące. Wyremonto-
wane zostały również gabinet lekarski 
i dyżurka pielęgniarska. Przestronny 
gabinet zabiegowy, w którym wykonuje 
się m.in. kolposkopię i histeroskopię, 
został wyposażony w nowoczesny 
sprzęt, a pokój przyjęć, w którym zbie-
rane są wywiady chorobowe, zapewnia 
intymność pacjentkom.

Modernizacja – a nie było to łatwe 
zadanie w tak starym budynku jak 
nasz szpital, który pierwszego pacjenta 
przyjął 8 grudnia 1931 roku – możliwa 
była dzięki środkom unijnym. Koszt 
inwestycji wyniósł 2,2 mln złotych, 
z czego połowę dofinansowała UE, 
druga połowa pochodziła ze środków 
własnych lecznicy.

Jak jednak zapewniają dr n. med. 
Hanna Motak-Pochrzęst i dyrektor 
szpitala Beata Czempiel – na oddziale 
ginekologicznym to nie koniec zmian. 
Planowane są kolejne zakupy, m.in. 
sprzętu niezbędnego do uroginekologii 
(diagnostyki i leczenia chorób układu 
moczowo-płciowego u kobiet). Kadra 
jest do tego przygotowana, a miesz-
kanki naszego powiatu nie będą już 
musiały jeździć gdzie indziej.

Na taki oddział czekali wszyscy, i to 
od dawna: lekarze, personel, a przede 
wszystkim pacjentki. 

Do dyspozycji pacjentek oddano 
odnowione sale z łazienkami, prze-
stronny gabinet zabiegowy, wyposażo-
ny w nowoczesny sprzęt a także pokój 
przyjęć, w którym w intymnych warun-
kach zbierane są wywiady chorobowe. 

Remont oddziału ginekologicznego 
pochłonął 2,2 mln zł, z czego połowę 
dofinansowała Unia Europejska. Druga 
połowa to środki własne placówki. 

Szpitalna ginekologia zajmuje teraz 
Il piętro budynku wraz z oddziałem 
położniczym i noworodkowym, które 
wcześniej również przeszły całkowitą 
"metamorfozę". 

Cieszymy się, że teraz pobyt pacjen-
tek w naszym szpitalu będzie odbywać 
się w tak komfortowych warunkach

- Pacjentki zyskały komfortowe 
warunki pobytu. Są to sale jasne, 
przestrzenne, z łazienkami. Mogliśmy 
wyremontować część dla personelu 
medycznego. Jest nowy gabinet zabie-
gowy. Udało nam się stworzyć odcinek 
ginekologiczny wyposażony na miarę 
nowych czasów. W związku z tym, że 

środki były ograniczone ze sprzętu 
zostały zakupione kolposkop i sprzęt 
do urodynamiki.

Szpital pozyskał też kolejne 2 mln 
zł z urzędu marszałkowskiego z fundu-
szy unijnych, skierowanych na walkę 
z pandemią, w ramach których udało 
się kupić m.in. respiratory i pompy 
infuzyjne. 

- Czekaliśmy wiele lat na otwarcie 
oddziału ginekologicznego w tej po-
staci, w jakiej się znajduje. Dwa lata 
temu oddaliśmy pięknie wyremonto-
wany odcinek położniczy. Natomiast 
z ginekologią ciągle wędrowaliśmy, a 
to na pierwsze piętro, a to na trzecie... 
Nareszcie mamy to szczęście, że cały 
pion ginekologiczno-położniczy, łącz-
nie z oddziałem noworodków, zajmuje 
drugie piętro szpitala powiatowego w 
Strzelcach Opolskich - mówi dr n. med. 
Hanna Motak-Pochrzęst, ordynator 
oddziału. 

- Mamy 18 łóżek, stworzony jest 
wyższy komfort opieki dla pacjentek, 
które są operowane, które są poddawa-
ne drobnym zabiegom. Mamy oddaną 
nową salę zabiegową, która pozwala 
na pozyskanie lepszego komfortu pra-
cy - dodaje. 

Szpital w Strzelcach Opolskich bę-
dzie dalej rozbudowywać ginekologię

Niedługo szpital uruchomi nowy 
projekt dla pacjentów. 

- Dzięki sprzętowi, którym dys-
ponujemy, stworzymy nową część 
ginekologii - uroginekologię. Mamy 
zatrudnionych lekarzy-specjalistów z 
oddziałów klinicznych, którzy są wyspe-
cjalizowani w prowadzeniu określonych 
procedur małoinwazyjnych - zabiegów 
laparoskopowych, histeroskopowych, 
które są w tej chwili dominujące w 
części zabiegowej naszego oddziału 
- podkreśla Hanna Motak-Pochrzęst.

Jak podkreśla lekarka, nowa oferta 
z zakresu uroginekologii pozwoli za-
spokoić duże zapotrzebowanie na te 
zabiegi wśród wielu pacjentek. 

- Oddział ginekologiczny w Strzel-
cach Opolskich należy do najlepszych 
w województwie opolskim - podkreśla 
Józef Swaczyna, starosta strzelecki. 
- Zawsze rodziło się u nas najwięcej 
dzieci po szpitalu na Reymonta w Opolu 
(tj. Klinicznym Centrum Ginekologii, 
Położnictwa i Neonatologii w Opolu - 
przyp. red.). Życzę, żeby rodziło się tu 
jak najwięcej dzieci.

dok. ze str. 1

Zadaniem uczestników było wy-
konanie projektu graficznego, za-
sad gry, dokumentacji technicznej  
i prototypu. Przy ocenie projektów Jury 
Konkursowe brało pod uwagę oryginal-
ność i pomysłowość, walory edukacyjne, 
zgodność z tematem, przejrzystość za-
sad gry, estetykę zgłoszonego projektu  
i dostępność materiałów. Projekt zo-
stał oceniony przez profesjonalnych 
projektantów gier zajmujących się 
tą tematyką na co dzień, przedsta-
wicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki  
oraz ekspertów Naczelnej Organizacji 
Technicznej.

Martyna i Ola zaprojektowały grę 
pn. „Międzywojenny Odlot”. Celem 
gry jest popularyzacja wiedzy na temat 
czterech polskich inżynierów z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego, 
którzy przyczynili się do gwałtow-
nego rozwoju polskiego i światowe-
go przemysłu lotniczego: Wacława 
Czerwińskiego (szybowiec WWS-1 
Salamandra), Antoniego Kocjana (szy-
bowiec Orlik 3), Wsiewołoda Jakimiuka 
(samolot PZL.50 Jastrząb) i Zbysława 
Ciołkosza (samolot PZL.27). Ich inno-
wacyjne i nowatorskie rozwiązania 
techniczne były na tyle wizjonerskie, 
że do dziś są stosowane we współczes-
nych szybowcach i samolotach. Gracze 
„Międzywojennego Odlotu” wcielają 

się w rolę konstruktorów.  
Ich celem jest zebranie wszyst-
kich części potrzebnych do 
zbudowania jednej z czterech 
wspomnianych wyżej maszyn. 

Nie było wcześniej takiej 
gry, która uczyłaby o tych 
wybitnych konstruktorach 
II RP. Jest zupełnie nowym 
produktem poruszającym 
tematykę polskiego lotnictwa 
dwudziestolecia międzywo-
jennego. Projekt gry powstał 

na bazie autorskiego pomysłu uczennic. 
Największą trudnością dla projektantek 
było stworzenie czytelnych zasad gry, 
w których poziom losowości byłby 
optymalnie dobrany. Po wielu testach, 
przemyśleniach i poprawkach osiągnęły 
cel. „Międzywojenny Odlot” posiada 
wciągającą mechanikę i dobrze do-
braną losowość, która nie ogranicza 
wpływu gracza na decydowanie o swo-
im wyborze. Gracz nie jest skazany na 
przypadkowość. Projektantkom udało 
się uniknąć tzw. efektu „śnieżnej kuli”. 
Polega to na tym, że gracz, który ma 
przewagę może więcej niż pozostali 
uczestnicy gry. W konsekwencji rozwija 
się coraz szybciej zwiększając dystans 
pomiędzy sobą, a innymi graczami. To 
może spowodować, że w pewnym mo-
mencie gra przestaje mieć sens, skoro 
nie da się dogonić lidera. 

Graczom „Międzywojennego Odlo-
tu” to nie grozi, dzięki wprowadzeniu 
opcjonalnych zasad rywalizacji. Cieka-
wostką jest to, że nie ma kostki do gry. 
Gracze rozpoczynają grę od dowolnie 
wybranych przez siebie zwykłych pól 
(pola bez konsekwencji). Przemiesz-
czają się w różnym kierunku o dowolną 
liczbę oczek (maksymalnie 5).

Aspekty wizualne są równie ważne 
co wartość merytoryczna. Na uwa-
gę zasługuje kompozycja i estetyka 

wykonania projektu. Gra zachwyca 
przepiękną grafiką nawiązującą kolory-
stycznie do barw militarnych. Plansza, 
zwektoryzowane ilustracje inżynierów, 
karty, banknoty, schematy maszyn, 
trójwymiarowe modele maszyn, trój-
wymiarowy hangar z chorągwią, logo 
gry oraz opakowanie są przykładem 
wysokiej jakości wykonania i krea-
tywności autorek. Oryginalny projekt 
opakowania gry zaprojektowany włas-
noręcznie przez uczennice z jednej 
strony koresponduje z zawartością  
i podkreśla głównych bohaterów gry, 
a z drugiej zaciekawia odbiorców, 
zwracając przy tym na siebie uwagę 
pod względem estetycznym. Części 
maszyn, z których składa się samoloty 
i szybowce są dobrze spasowane, a 
modele dokładnie, ze szczegółami od-
zwierciedlają ich rzeczywiste maszyny  
z tamtego okresu. Laureatki konkursu 
wzięły udział w uroczystej Gali Finało-
wej w Warszawskim Domu Technika,  
która odbyła się 18 maja bieżącego 
roku. Podczas uroczystości odebrały 
gratulacje, nagrody i podziękowania 
za swój projekt. Martyna i Ola są 
uczennicami 3 klasy graficznej. Ten 
sukces świadczy o ich kreatywności, 
innowacyjności, twórczej odwadze i 
gotowości do poszukiwania nowych 
rozwiązań. Ich zwycięska gra stano-
wi świetną rozrywkę z potencjałem 
edukacyjnym. Organizator konkursu 
FSNT NOT planuje wydać grę w celach 
edukacyjnych. Być może już niebawem 
„Międzywojenny Odlot” będzie służył 
jako pomoc dydaktyczna w szkołach. 

Szczególne podziękowania za po-
moc w realizacji projektu należą się 
Kamilowi za wykonanie profesjonal-
nych planów modelarskich i Antkowi 
za wymyślenie świetnego tytułu gry.

Trzecioklasistka ze strzeleckiego 
liceum - Jagoda Płatek -  kolejny 

raz ujawniła swój wyróżniający się  ta-
lent w literackim konkursie Opolskiego 
Klubu Fenix.

Nastolatka, na co dzień uczennica 
klasy medyczno-farmaceutycznej, zo-
stała doceniona jako twórczyni prozy 
w gatunku fantasy. Wyróżnione opo-
wiadanie jej autorstwa po raz kolejny 
zyskało uznanie jury. Uroczystej gali 

28 maja 2022 roku 
strzeleccy licealiści jako 
zawodnicy przyszkolne-
go Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Komar” 
wzięli udział w mistrzo-
stwach województwa 
U18 i U20 w lekkiej at-
letyce, które odbyły się 
na Stadionie Opolskich 
Olimpijczyków w Opolu. 
Reprezentanci klubu 
zdobyli 15 medali w obu kategoriach wiekowych: 4 złote, 5 srebrnych i 6 brązowych. 
Najbardziej wartościowe wyniki uzyskali Piotr Mehlich – zwycięzca biegu na 110 m 
przez płotki, Wojciech Mehlich – zwycięzca na dystansie 400 m oraz Maciej Kita – 
zwycięzca rzutu oszczepem. Wspomniani licealiści Broniewskiego uzyskali wyniki 
lokujące ich pośród pięćdziesięciu najlepszych zawodników w kraju, co pozwala 
myśleć o startach w mistrzostwach Polski. Pozostali medaliści w większości wy-
padków uzyskali rekordy życiowe. Dorobek medalowy lokuje UKS Komar w gronie 
najlepszych klubów lekkoatletycznych na Opolszczyźnie. Ponadto medale zdobyli 
też Zofia Murawska (srebro na 400 m), Fiona Rosak (brąz na 400 m), Aleksander 
Duk (złoto na 100 m), Damian Siwek (srebro na 400 m), Tomasz Markowski (brąz 
na 400 m), Maciej Kita  (brąz na 100 m), Piotr Gródecki (brąz w rzucie dyskiem i 
brąz w rzucie oszczepem), Piotr Mehlich (srebro na 100 m), Maciej Włodarczyk 
(srebro na 400 m i srebro w rzucie oszczepem) oraz Emil Celiński (brąz na 400 
m). Wszystkim startującym gratulujemy i dziękujemy za moc sportowych wrażeń!

Beata Mehlich

W drugiej edycji i drugim cyklu Konkursu Ekologicznego „Edukujemy – 
Pomagamy” ZSS w Kadłubie zdobył tytuł laureata. Kolejny! Tym razem 

okazał się bezkonkurencyjny w ilości zebranych zużytych baterii.
Nagrodą są książki, które można wykorzystać w edukacji ekologicznej.
Serdecznie gratulujemy uczniom i wszystkim, którzy w zbiórce im pomagali!

„Międzywojenny Odlot” najlepszy w Polsce!
Projekt Martyny Czekały i Aleksandry Weres z CKZiU bezkonkurencyjny

Martyna Czekała i Aleksandra Weres ze strzeleckiego CKZIU zostały 
laureatkami zajmując I miejsce w Ogólnopolskim konkursie na projekt 

gry planszowej pn. „Inżynierowie dla Niepodległej Polski”. Jego organizatorem 
była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Warszawie, a przedmiotem - opracowanie koncepcji i projektu 
edukacyjnej gry planszowej o tematyce poświęconej historii polskiej myśli 
technicznej, biografii i dorobku słynnych wynalazców i konstruktorów działają-
cych w kraju i zagranicą. Łącznie do konkursu zostało zgłoszonych 46 projektów.

Grzegorz Łukasik
Prezentacja gry 

„Międzywojenny Odlot”

Literacki Fenix 2022 
znowu w liceum

wręczenia dyplomów i nagród towa-
rzyszyły warsztaty pisarskie, w czasie[e 
których można było udoskonalić swój 
warsztat.

Jagoda nie jest debiutantką - odno-
siła już sukcesy jako autorka opowiadań 
fantastycznych. Miejmy nadzieję, że 
zasili grono pisarzy, którzy mając w ręce 
dyplom akademii medycznej, pozosta-
wią nam fascynujące fabuły.

Dorota Maćkula

KS „Komar” z medalami

ZSS w Kadłubie 
ponownie laureatem!
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Jednym z takich wydarzeń jest 
Uroczystość Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa obchodzona w koście-
le katolickim, czyli Boże Ciało, które 
przypada w sezonie wiosenno-letnim 
na 11 dzień po Zielonych Świątkach, 
ale zawsze przed św. Janem. W cza-
sach pogańskich w okresie wiosenno-
-letniego przesilenia dnia z nocą, 
obchodzone obrzędy miały charakter 
agrarny. Celem tego rodzaju świąt 
było utrzymanie ciągłości wegeta-
cji całej przyrody, w tym istnienia 
człowieka, jako jej nieodłącznego 
składnika. 

Uroczystości Bożego Ciała w 
kościele katolickim wprowadził w XIII 
wieku papież Urban IV. Kult nasilał się 
dzięki udzielaniu podczas jego obcho-
dów odpustów, ale również upatry-
waniu w Hostii nadprzyrodzonego 
znaczenia. Na przestrzeni wieków ce-
remoniał podlegał licznym przemia-
nom, współcześnie przyjmując formę 
procesji. Ceremonie owe, stanowiły 
przedmiot badań autorki w czterech 
miejscowościach: Zimnej Wódce, 
Kluczu, Zalesiu Śląskim, Olszowej, 
należących do diecezji opolskiej, a 
usytuowanych w okolicach Strzelec 
Opolskich. Penetracje terenowe 
przeprowadzono w 2017 i 2018. We 
wsiach tych, oprócz procesji pieszych,  
upowszechnił się zwyczaj układania 
dywanów kwietnych od co najmniej 
100 lat, jednakże ich geneza nie jest 
dobrze znana.  

Uroczystości Bożego Ciała obcho-
dzone są miesiącu maju lub czerwcu, 
dlatego też do układania chodników 
kwietnych używa się bardzo różno-
rodnych gatunków roślin, aktualnie 
występujących w przyrodzie. Przygo-
towania do Bożego Ciała polegają na 
zgromadzeniu dużej ilości materiału 
roślinnego, przechowywanego oko-
ło tygodnia, w wielkich koszach, w 
zimnym pomieszczeniu (przeważnie 
piwnicy) dla zachowania świeżości. 
We wszystkich wymienionych miej-
scowościach w zbieraniu roślin, ich 
układaniu w dywany, jak i samej 
uroczystości biorą udział zarówno 

Procesja Bożego Ciała i tradycja 
układania dywanów kwietnych na Boże Ciało

w parafiach: Zimna Wódka, Klucz, Zalesie Śląskie, Olszowa – współczesne ujęcie

Święta, zgodnie z obowiązującym systemem 
wierzeniowym, stanowią ważną część życia 

społecznego, swoisty kwantyfikator czasu uro-
czystego w przeciwieństwie do codzienności, 
zarówno w przeszłości, jak i obecnie. 

mieszkańcy wsi, jej okolic, ale i licznie 
przybywający przyjezdni. 

Po uroczystej mszy świętej w 
kościele urządza się procesje, których 
trasa prowadzi główną ulicą wsi. Lu-
dzie zatrzymują się przy 4 ołtarzach, 
usytuowanych w różnych częściach 
osady.  W latach 70. XX w. ołtarze 
ustawiano głównie wokół kościołów 
(Klucz, Olszowa, Zimna Wódka), 
ponieważ ówczesne władze komuni-
styczne zabraniały zgromadzeń  reli-
gijnych w formie procesji w centrach 
wsi. Dorota Simonides wspomina, iż 
w przeszłości obchodzono również 
pola, prosząc Boga o urodzaj. Obec-
nie w wymienionych miejscowoś-
ciach zwyczaj ten zaniknął. 

Cała trasa, którą podążają ludzie 
jest udekorowana, przy płotach 
umieszczane są świeżo ścięte brzozy 
oraz dywany kwietne układane na 
drodze. W oknach domów na trasie 
przemarszu mieszkańcy wystawiają 
figury i obrazy przedstawiające Jezu-
sa Chrystusa i Maryję lub świętych, 
otoczonych flakonami z kwiatami, 
które specjalnie na tę okoliczność 
kupuje się w kwiaciarni. W wazo-
nach umieszczane są najczęściej: 
róże oraz lilie wraz z przybraniem. 
Inne ozdoby ustawiane w oknach 
to gotowe papierowe, nabywane 
w sklepie w Strzelcach Opolskich, 
dekoracje odnoszące się do symboliki 
eucharystycznej, np. kielich z hostią  
albo serce z hostią. Ołtarze mają 
skomplikowaną konstrukcje. Stelaże 
stanowiące ich podstawę, przecho-
wuje się najczęściej w stodole, przy 
posesjach rodzin, które je wykonują. 
W przedstawieniach  ustawionych na 
ołtarzach, podobnie jak stawianych w 
oknach, dominuje tematyka euchary-
styczna: hostia, kielich z winogrona-
mi, ryby, serce Jezusa, figury Jezusa 
Chrystusa, Matki Boskiej, a wszystko 
to pośród kwiatów i ustawionych 
wokół ołtarzy brzózek. Są one nieod-
łącznym elementem każdego ołtarza. 
Często po odejściu księdza i odmó-
wieniu modlitw gałązki z drzewek 
są obłamywane przez uczestników 

obrzędu, a poświęcone chowane za 
święte obrazy w domu stanowiąc 
apotropeion, chroniący dom i jego 
mieszkańców od burzy i gradobicia.  

Na czele przemarszu, który rusza 
od kościoła parafialnego (Klucz, Ol-
szowa, Zimna Wódka, Zalesie Śl.) do 
wsi, idzie mężczyzna niosący krzyż, 
potem mężczyźni trzymający sztan-
dary, często członkowie ochotniczej 
straży pożarnej ubrani w mundury 
galowe, za nimi dzieci pierwszo 
komunijne, dziewczynki trzęsące 
(rzucające) pod stopy księdza kwiatki, 
a pod baldachimem niesionym przez 
ministrantów lub dorosłych męż-
czyzn, ksiądz trzymający w rękach 
monstrancję z hostią. Za baldachi-
mem kroczy orkiestra oraz reszta 
wiernych ze wspólnoty oraz przybyli 
goście. Dawniej istniał zwyczaj, że 
osobno w procesji szli mężczyźni oraz 
kobiety i dzieci. 

Kapłan podąża po dywanie, chod-
niku kwietnym, który ułożony jest na 
całej trasie pochodu. Osoba kapłana 
jest najważniejsza w całym spektaklu. 
To on, jako osoba duchowna jest 
przekazicielem ofiar i próśb, które 
trafiają w sferę sacrum, a mają lu-
dziom i ich gospodarstwom zapewnić 
płodność. Następuje swoista konse-
kracja przestrzeni. 

Chodnik z kwiatów i roślin tzw. 
dywan kwietny jest układany środ-
kiem lub po prawej stronie ulicy, 
wysypując piasek między dwoma 
równolegle ułożonymi drewnianymi 
listwami i równomiernie rozprowa-
dzają go na wymaganą szerokość. 
Kobiety i dzieci układają kwiaty i 
rośliny zbierane głównie z pól, łąk 
oraz własnych ogrodów. Są to: tra-
wa, paproć, pokrzywa, koniczyna, 

tatarak w formie pociętych liści, 
które stanowią tło, na której układa-
na jest kompozycja z kwiatów, bądź 
przybranie do układania wzorów. 
Natomiast kolorowe kwiaty lub całe 
rośliny używane w kompozycjach 
to:  lupina  (lupina czy łupina – łubin 
– cała roślina), chaber, mak polny, 
gęsi pampki – stokrotka, szejbale – 
kalina, flider – dziki bez, róża, goździk, 
piwonia, funkia, dzwonek, bratek, 
lilia, akacja, jaśminowiec, szczurze 
ziele – żarnowiec. Jeszcze w latach 
70. XX wieku  sypano również trociny, 
które barwiono sypką farbą (klejową) 
na różne kolory – niebieski, zielony, 
różowy, pomarańczowy. Trociny po-
chodziły z własnego gospodarstwa, a 
farbę nabywano w sklepie. 

Wzory układane z płatków kwia-
tów i roślin zielonych przybierają 
różnorakie formy. Dominują motywy 
o geometrycznych kształtach: kół, 
kwadratów, rombów, prostokątów, 
trójkątów. Inną kategorię stanowią 
wzory o motywach eucharystycz-
nych: kielich z hostią, monstrancja, 
a nawet przedstawienie oka Boga. 

Uroczystości Bożego Ciała to 
święto społeczne, realizujące cele 
całej społeczności lokalnej, przy 
czym funkcja integracyjna stanowi 
cel nadrzędny. Święta, jak pisze 
Halina Malicka, porządkują i kreują 
rzeczywistość, bowiem wyjaśniają 
zasady obowiązujących norm nie 
tylko religijnych, ale i moralnych, 
określających identyfikację członków 
społeczności wiejskiej. 

Święto gromadzi liczną publicz-
ność, bowiem uczestniczą w nim 
zarówno mieszkańcy danych miejsco-
wości, jak i liczna grupa rodzin, zna-
jomych i przyjaciół, jak również osób, 

które specjalnie przyjeżdżają, żeby 
oglądać kwietne dywany. W ostat-
nich latach media w postaci prasy i 
telewizji bardzo aktywnie rejestrują 
przebieg procesji. Ingerencja obcych 
uczestników ceremonii powoduje, 
że mieszkańcy wsi chcą się zapre-
zentować jak najlepiej.  Ta interakcja 
spełnia wyjątkową funkcję integra-
cyjną społeczności lokalnej.  Niektóre 
osoby często w dzień Bożego Ciała 
objeżdżają okoliczne miejscowości i 
dokonują rejestracji poszczególnych 
dywanów. Zjawisko to można określić 
mianem turystyki kulturowej, której 
celem jest poznanie przez szerszy 
ogół odbiorców dziedzictwa kultu-
rowego określonego obszaru, w tym 
przypadku Opolszczyzny. 

W 2019 r. pracownicy Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa oddział 
w Opolu przygotowali wniosek na 
Krajową listę Niematerialnego Dzie-
dzictwa Kulturowego, a w  marcu 
2020 r. tradycja układania dywanów 
kwietnych na Procesję Bożego Ciała 
w: Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim 
i Zimnej Wódce została wpisana na 
Krajową listę, przyczyniając się do 
wzmacniania poczucia tożsamości i 
ciągłości kulturowej społeczności lo-
kalnych.. Jednoczesnie  przyczyniając 
się w ten sposób do wzrostu poszano-
wanie dla różnorodności kulturowej 
oraz ludzkiej kreatywności w obliczu 
wszechogarniającej globalizacji kul-
tury. (wg definicji UNESCO)

Dla potrzeb artykułu wykorzysta-
no literaturę przedmiotu oraz wy-
wiady terenowe, za które serdecznie 
dziękuję wszystkim informatorom. 

Izabela Jasińska 
Muzeum Śląska Opolskiego 

w Opolu

Olszowa, 2000 

Klucz, 2017 

Zalesie  Śląskie, 2017

Zalesie  Śląskie, 2017

Zalesie  Śląskie, 2017

Zalesie  Śląskie, 2017

Zalesie  Śląskie, 2017 Zalesie  Śląskie, 2017
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Przypomnijmy w roku 2018 roku 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego podpi-
sał umowę z Zarządem Województwa 
Opolskiego na realizację projektu „Za-
wodowi Zawodowcy” finansowanego  
z Regionalnego Programu Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020, 
poddziałanie 9.2.1 Wsparcie Kształ-
cenia Zawodowego. 

Celem projektu był wzrost atrak-
cyjności szkolnictwa zawodowego w 
naszym powiecie poprzez uzyskanie 
przez uczniów szkół zawodowych, dla 
których organem prowadzącym jest 
Powiat Strzelecki, biorących udział w 
projekcie, kwalifikacji deficytowych 
na rynku pracy oraz podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji zawo-
dowych nauczycieli.  Dodatkowym  
celem było niwelowanie zawo-
dów deficytowych w województwie 
opolskim. Przede wszystkim, aby 
efekty zrealizowanego projektu oraz 
osiągnięcia założonego celu służyły 
uczniom, przyszłym absolwentom, 
którzy lada moment wstąpią na ry-
nek pracy. Wyposażenie młodzieży 
w kompetencje poszukiwane na 
rynku pracy i w dodatkowe upraw-
nienia z pewnością przełożyło się na 
skrócenie czasu poszukiwania przez 
nich pracy. W dodatku w ten sposób 
pracodawcy otrzymali już ,,gotowe 
produkty" w postaci osób mają-
cych doświadczenie na podobnym 
stanowisku pozyskane na stażach i 
uprawnienia uzyskane na kursach. 
Podsumowując, projekt „Zawodowi 
Zawodowcy” udoskonalił  umiejęt-
ności, kompetencje i kwalifikacje 
zawodowe nauczycieli, podniósł 
umiejętności, kompetencje oraz 
kwalifikacje uczniów oraz stworzył 
w szkołach warunki odzwierciedla-
jące naturalne warunki pracy i roz-
wój współpracy szkół z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym.

Teraz fakty. W ramach pro-
j e k t u  „ Z a wo d o w i  Z a wo d o w-
cy” na przestrzeni lat 2018-2022 
 263 uczniów z Zasadniczych Szkół 
Zawodowych uzupełniło zajęcia prak-
tyczne o praktyki zawodowe, które 

odbywały się w zakładzie pracy u 
przedsiębiorców ze terenu Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, zgłaszającymi 
zapotrzebowanie na pracowników 
w zawodach: ślusarz, mechanik, 
mechatronik, elektronik, elektryk. 
Dla uczniów technikum zostały zor-
ganizowane staże. Uczniowie biorący 
udział w stażach oraz praktykach 
otrzymali wynagrodzenie równe 120 
proc. zasiłku. Po przeprowadzonych 
diagnozach w szkołach zawodowych 
z terenu powiatu strzeleckiego za-
twierdzonych przez organ prowadzą-
cy, które są podstawą planowanych 
do realizacji zadań stwierdzono, iż 
istnieje duża potrzeba wyposażenia 
i dokształcenia nauczycieli w nowe 
kompetencje oraz odświeżanie sta-
rych. Dlatego też w ramach projektu 
nauczyciele zrealizowali studia pody-
plomowe z zakresu rachunkowości i 
finansów-controlingu, zarządzania 
kryzysowego i logistyki. Dodatkowo 
odświeżyli swoją wiedzę na szkole-
niach i kursach z zakresu stolarstwa, 
Chip Tuningu (modyfikacji samocho-
dów) obsługi CNC, spawania metodą 
TIG, SEP, programowania robotów, 
wiedzy ekonomicznej, programowa-
nia AutoCad, gastronomii i turystyki. 
Skorzystali ze staży realizowanych w 
zakładach pracy w branżach: hotelar-
skiej, mechatronicznej, elektronicz-
nej, ekonomicznej, informatycznej i 
gastronomicznej.

Realizacja kursów oraz szkoleń 
założonych w projekcie wynikała bez-
pośrednio z indywidualnych potrzeb 
zgłaszanych przez pracodawców z 
powiatu strzeleckiego oraz woje-
wództwa opolskiego.  Tym samym, 
odpowiadając na potrzeby kształce-
nia w wąskich specjalizacjach oraz 
posiadania uprawnień zdobywanych 
jedynie ścieżką pozaszkolną w projek-
cie „Zawodowi Zawodowcy” przepro-
wadzono kursy metrologii oraz kursy 
programowania w Solid Edge. 

Niejednokrotnie umiejętność 
spawania jest dodatkową kluczową 
umiejętnością w innych zawodach, 
takich jak np. mechanik samocho-

dowy. Umiejętności to jedno, upraw-
nienia to drugie. Dlatego też celem 
projektu było wyposażenie przy-
szłych absolwentów naszych szkół 
w kwalifikacje niezbędne na rynku 
pracy, potwierdzone świadectwem 
i certyfikatem. W ramach projektu 
70 uczniów wzięło udział w kursie 
spawania metodą MAG i TIG, który 
zakończył się egzaminem i uzyska-
niem świadectw spawacza.

W związku z szeroką współpracą 
szkół zawodowych z terenu powiatu 
strzeleckiego z instytucjami rynku 
pracy, m.in. przedsiębiorcami z 
branży spedycyjno-logistycznej i 
przeprowadzonymi rozmowami z 
tymi firmami, konieczne było pod-
jęcie przez szkoły nowego kierunku 
nauczania w zawodzie - technik 
logistyk. Aby uczeń po ukończeniu 
szkoły mógł w pracy szybko wdrożyć 
się w wykonywanie swoich czyn-
ności zrealizowano dla 30 uczniów 
kurs w Wirtualnych Laboratoriach 
Logistyczno-Spedycyjnych i Maga-
zynowych, gdzie każdy uczestnik 
poprzez stronę internetową logował 
się indywidualnie do swojego wir-
tualnego przedsiębiorstwa i działał 
w nim jak w prawdziwej firmie. 
Prowadzone w taki sposób ćwiczenia 
pozwoliły zapoznać się krok po kroku 
z zadaniami pracowników firmy lo-
gistycznej i opanować umiejętności 
niezbędne w przyszłej pracy zawo-
dowej. Odzwierciedlały też typowe 
zadania z zakresu sporządzania ofert 
i zamówień, planowania procesu 
logistycznego, zarządzania zapasami 
i magazynem, zarządzania produkcją 
i obsługą kontrahentów realizowane 
na stanowiskach logistycznych.

Od kilku lat dużym zaintereso-
waniem wśród kandydatów do szkół 
cieszą się zawody gastronomiczne, a 
zwłaszcza technik żywienia i usług ga-
stronomicznych. Są to również zawo-
dy uzupełniające branżę turystyczną 
- kluczową dla powiatu strzeleckiego. 
Dlatego w ramach projektu nie mogło 
zabraknąć kursów - barista, barman, 
carving. Ten drugi w szczególności 
cieszył się zainteresowaniem ucz-
niów, do tego stopnia, że były listy 
rezerwowe. Ostatecznie 60 uczniów 
ukończyło kurs, otrzymało certyfikaty 
i może się pochwalić uzyskanymi 
kwalifikacjami.  

Kurs na wózki widłowe i suwnice 
to z pewnością ten najliczniejszy – 
uczestniczyło w nim aż 121 uczniów 
szkół zawodowych. Każdy sektor 
produkcji i przemysłu w obecnym 
świecie nie może obejść się bez pra-
cowników posiadających konkretne 
kwalifikacje uzupełnione posiada-
niem uprawnień na te urządzenia, 
z tego powodu kurs ten po prostu 
musiał być zrealizowany, a po zda-
niu egzaminu uczestnicy otrzymali 
zaświadczenie kwalifikacyjne wydane 
przez Urząd Dozoru Technicznego.

W 2021 roku odbył się bardzo 
atrakcyjny kurs pilota wycieczek. Od 
początku roku 2014, w związku z tzw. 
ustawą deregulacyjną, na polskim 
rynku turystycznym nie ma praw-
nego obowiązku uzyskania licencji 
pilota ani przewodnika miejskiego 
lub terenowego. Z tego względu i 
dla zwiększenia szans absolwentów 
szkół odnalezienia się  na rynku 
pracy w ramach projektu grupa 10 
osób odbyła kurs pilota wycieczek, 
w którym  uczniowie indywidualnie 
przeprowadzili dwie wycieczki: jedną 
lokalną i jedną międzynarodową. 
Po zakończeniu kursu beneficjenci 
przystąpili do egzaminu składają-
cego się z testu wiedzy, rozmowy z 
klientem, wygłoszenia komunikatu, 
prowadzenia odcinku trasy pieszej 
i autokarowej. Osoby, które zdały 
egzamin otrzymały certyfikat kom-
petencji zawodowych i identyfikator 
pilota wycieczek. 

Kolejnym kursem był elektryk z 
uprawnieniami SEP. W ramach pro-
jektu „Zawodowi Zawodowcy”, w 
odpowiedzi na potrzeby zgłaszane 
przez szkoły zawodowe zaplanowano 
przeprowadzenie kursu elektryka dla 
45 uczniów, który pozwolił uzyskać 
uprawnienia SEP.

Coraz częściej pracodawcy wy-
magają od swoich pracowników 
umiejętności posługiwania się języ-
kiem obcym. Wychodząc na przeciw 
tym wymaganiom w ramach projektu 
zostały przeprowadzone zajęcia 
dodatkowe języka niemieckiego 
i angielskiego zawodowego, aby 
przede wszystkim ułatwić start w 

- Po skończeniu szkoły chcę pracować albo w 
biurze turystycznym albo jako pilot wycieczek; na 
pewno moją przyszłość wiążę z podróżowaniem. 
Zanim trafiłam na kurs, wydawało mi się, pewnie 
jak chyba każdemu, że pilot prowadzący wycieczkę 
np. autokarową, siedzi sobie spokojnie obok kie-
rowcy, coś tam powie do mikrofonu, kiedy prze-
jeżdża się obok jakiejś atrakcji turystycznej i… tyle. 
To nieprawda. To pilot wyznacza trasę kierowcy, a 
poza tym – żeby cokolwiek powiedzieć tym, którzy 
w wyciecze uczestniczą, musi dużo wiedzieć. I być 

przygotowanym na różne pytania turystów, nawet zaskakujące. Umiejętności 
teoretyczne zdobyte na kursie mogliśmy sprawdzić w praktyce podczas wy-
cieczki do Oświęcimia, czyli w trakcie całej trasy, kiedy kolejno omawialiśmy 
interesujące obiekty mijane po drodze. Bardzo jestem zadowolona, że brałam 
udział w tym kursie – a był bardzo fajnie przeprowadzony przez zawodowego 
pilota wycieczek zagranicznych. W dodatku ten pan okazał się bardzo otwarty, 
zarówno na nasze pytania, jak i ewentualną późniejszą pomoc dla nas. 

„Zawodowi Zawodowcy” zakończenie…

Nie był to łatwy projekt, pandemia COVID-19, 
obostrzenia, a co za tym idzie nauka zdalna. 

Ale na pewno było warto. 

życiu zawodowym naszym przyszłym 
absolwentom. Dlatego 41 uczniów w 
ramach projektu  ukończyło kurs z ję-
zyka niemieckiego zawodowego oraz 
z  języka angielskiego zawodowego.

Ponadto w projekcie zrealizowa-
no zajęcia dodatkowe dla uczniów 
szkół biorących udział w projekcie 
z zakresu egzaminów zawodowych. 
Celem tych zajęć było przede wszyst-
kim poprawa zdawalności egza-
minów zawodowych. W zajęciach 
uwaga skupiona była na rozwijaniu 
umiejętności manualnych oraz wy-
kształceniu praktycznych umiejęt-
ności, którymi należy wykazać się 
podczas egzaminu zawodowego, jak 
i później na stanowisku pracy.

Projekt „Zawodowi Zawodow-
cy” mimo przeszkód związanych ze 
stanem epidemiologicznym w kraju 
oraz ograniczeniami funkcjonowania 
szkół na przestrzeni lat  2020/2021, a 
co za tym idzie zawieszenia realizacji 
kursów w projekcie i przesunięcia 
ich w czasie można powiedzieć, iż 
zakończył się sukcesem. Łącznie 367 
osób zostało objętych wsparciem w 
ramach praktyk, staży, kursów, szko-
leń. Uczniowie nabyli kwalifikacje, 
nauczyciele  podnieśli swoje umie-
jętności. Wszyscy uczestnicy zdobyli 
nowe kompetencje. Chcielibyśmy 
pogratulować zdanych egzaminów 
oraz otrzymanych certyfikatów i 
podziękować  wszystkim uczniom i 
nauczycielom za udział w projekcie. 

Na realizację głównego celu pro-
jektu „Zawodowi Zawodowcy”, czyli 
wzrostu atrakcyjności szkolnictwa 
zawodowego w Powiecie Strzeleckim 
poprzez uzyskanie przez uczniów  
i nauczycieli dodatkowych kwalifika-
cji Powiat Strzelecki pozyskał dofi-
nansowanie w kwocie 1.615.168,50 
zł, z czego 1.525.436,92 zł stanowi 
dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, a 89.731,58 zł to 
dofinansowanie z Budżetu Państwa. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 
1.899.393 zł.

Wiktoria Florek to uczennica 
3 klasy turystycznej w technikum w CKZiU, 
uczestniczka kursu dla pilotów wycieczek.
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w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
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e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
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w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja 
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w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
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W dniach 18-20 
maja  zawod-

niczki, a na co dzień 
uczennice Młodzie-
ż o w e g o  O ś r o d k a 
Wychowawczego w 
Leśnicy przebywały w 
Warszawie na zapro-
szenie organizatorów 
XII Ogólnopolskiego 
Turnieju Minisiatkówki 
Dziewcząt o Puchar 
Dyrektora MOW 2 w 
Warszawie. 

Jest to jeden z naj-
starszych w Polsce i 
Europie o tego typu 
ośrodków i obchodził niedawno 85 -lecie swojego istnienia.

Zawodniczki reprezentujące nasz Ośrodek po raz czwarty zmagały się na par-
kietach gościnnej placówki. W zawodach rywalizowało 12 ekip o miano najlepszej 
drużyny w kraju, a nasz Ośrodek w tym roku reprezentowały dwie drużyny grające 
pod szyldem: MOW Leśnica 1 i MOW Leśnica 2. Pozostałe drużyny przyjechały z 
Piaseczna, Radzionkowa, Warszawy, Falenicy, Samostrzela, Załuskowa, Łomianek, 
Podciernia i Podgłębokiego.

 Po zaciętych meczach eliminacyjnych w 4 grupach rozgrywanych do dwóch 
wygranych setów, wyłoniono 8 drużyn, które zagrały w ćwierćfinałach o miejsca 
premiowane wejściem do 4 najlepszych zespołów Turnieju. 

Udany start zaliczyła ekipa MOW Leśnica 1, która wygrała wszystkie me-
cze, zajmując 1 miejsce, zdobywając tym samym Puchar Dyrektora MOW nr 2  
w Warszawie. Zażarte pojedynki toczyła ekipa MOW Leśnica 2, która po wyjściu 
z grupy wygrała swój ćwierćfinał, a w kolejnym pojedynku po 3 setowym boju 
przegrała 1 punktem walkę o finał z drużyną z Piaseczna. W kolejnym meczu 
pokazała swój charakter i moc  zajmując  ostatecznie 3 miejsce.

Jest to duże osiągnięcie dla naszych zawodniczek - powtórzyły sukces swoich 
poprzedniczek z roku 2018 (III miejsce) i 2019 (I miejsce), ale tym razem zrobiły 
to w czasie jednego Turnieju! 

Warto dodać, że statuetkę MVP zawodów odebrała Nikola Kaźmierczak z 
naszej Placówki. 

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania wręczając naszym zespołom bardzo 
wartościowe trofea: jpuchary, medale i nagrody rzeczowe.

Zwycięskie „złotka”  zagrały w składzie: Nikola Kaźmierczak, Małgorzata Głuch, 
Sara Kupiec, Martyna Szweryn, a brązowe medalistki to :Barbara Skotarska, Oliwia 
Drążyk, Aurelia Dziubek, Aleksandra Andrysiak. 

Trenerami zespołów byli Tomasz Siciak i Marek Walichowski. 
Serdeczne gratulacje dla zawodniczek! 

Marek Walichowski

Z okazji Dnia Dziecka malutkie 
prezenciki trafiły do dzieci i 

młodzieży w szkołach, dla których 
Powiat Strzelecki jest organem 
prowadzącym, przywiezione przez 
wicestarostę Waldemara Gaidę i 
Ewę Pinkawę naczelnik Wydziału 
Edukacji. 

W Dniu Samorządowca, obchodzonego 27 maja, dyrektorzy placówek 
oświatowych, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym, 

złożyli życzenia wszystkim pracownikom samorządowym. 

Z życzeniami 
na dzień samorządowca

Od lewej: Ryszard Baszuk dyrektor ZPO w Leśnicy, Danuta Kupny dyrektor Szkol-
nego Schroniska Młodzieżowego w Górze Świętej Anny, wicestarosta Waldemar 
Gaida, Halina Kajstura dyrektor CKZiU, Jolanta Drochomirecka Skarbnik powiatu, 
s. Jolanta Wojtaszek dyrektor ZSS w Kadłubie, starosta Jozef Swaczyna i Mirosława 
Stańczak dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.

„Złote” i „brązowe” 
dziewczęta z MOW Leśnica!

Niespodzianki 
na Dzień Dziecka

Tego samego dnia prezenty trafiły również do małych pacjentów naszego 
szpitala powiatowego, przekazanych przez starostę Józefa Swaczynę, wicestarostę 
Waldemara Gaidę i Jana Zubka członka Zarządu Powiatu, a w imieniu dzieciaków 
odebrał je dr n. med. Krzysztof Graca.

ZSS Kadłub

LO Strzelce Op.

CKZiU

ZSP Zawadzkie

ZSS Zawadzkie
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Dobre wieści z pierwszym 
dniem czerwca dotarły do 

Powiatowego Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
Krzyżyki z palmy wielkanocnej  - tra-
dycja z terenów Opolszczyzny trafi ła 
na listę Krajową Niematerialnego 
Dziedzictwa Kultury! To kolejny wpis 
Opolszczyzny na tę presti żową listę, 
prowadzoną przez Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa, na której znajdują 
się już m. in. Kroszonkarstwo opol-
skie,  Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia, 
Babski comber, Wysiewanie serc i 
krzyży na polach w okolicy Strzelec 
Opolskich, Pisanie pisanek techniką 
bati kową, Procesja Bożego Ciała z 
układaniem kwietnych dywanów czy 
Krzyżoki w Borkach Małych. Każdy re-
gion Polski dba o to, by wpisy tradycji 
z jego regionu trafi ały na listę, ponie-
waż niesie to za sobą walor uznania 
ogólnopolskiego, ale też oczywiście 
promocji tych regionów, jako miejsc 
atrakcyjnych, także z punktu widzenia 
turystyki. Opolszczyzna w minionym 

Pan Wilhelm Głowania, mieszkający w Jemielnicy, rocznicę 90-lecia 
świętował 23 maja br. Z tej okazji z najlepszymi życzeniami i urodzinowym 
upominkiem odwiedził go starosta Józef Swaczyna.

Krzyżyki palmowe 
– na liście dziedzictwa niematerialnego!

roku zdominowała uroczystą Galę 
wręczenia wpisów, która odbywała 
się w Małopolskim Centrum Kultury 
Sokół w Nowym Sączu. Nasz region 
może się poszczycić wieloma wpisami 
na listę. 

W tym roku do grona kultywowa-
nych tradycji – bo taki jest warunek 
wpisu (zwyczaj musi być żywo kul-
tywowany, mieć udokumentowaną 
kilkupokoleniową, nieprzerwaną 
ciągłość) dołącza zwyczaj krzyżyków 
palmowych. 

Jak wskazali w swoich ankietach 
depozytariusze, krzyżyki robi się w 
Wielki Czwartek wieczorem, z palm 
wielkanocnych święconych w nie-
dzielę palmową w kościołach, a na 
pola rozwozi w Wielki Piątek o świcie. 
Ma to zapewnić urodzaj i ochronę pól 
uprawnych, domów, zagród. 

Wniosek o wpis tego zwyczaju 
jako koordynator złożył Dyrektor 
Powiatowego Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich w grudniu 2021 
r. Ogromne podziękowania i gratula-
cje należą się wszystkim depozytariu-

szom tradycji, którzy pomogli w opra-
cowaniu wniosku, wypełnili ankiety 
i aktywnie tę tradycję kultywują. W 
powstanie wniosku zaangażowanych 
było 31 rodzin depozytariuszy, z po-
wiatów strzeleckiego i opolskiego. 
Kilkudziesięciostronicowy wniosek 
zawiera szczegółowy opis tradycji, 
jej historii, poparty jest historycz-
nymi zdjęciami i artykułami z prasy. 
Samo złożenie wniosku nie jest jed-
noznaczne z pozytywną opinią Rady 
ds. Niematerialnego Dziedzictwa, 
tym bardziej powinniśmy się cieszyć 
z sukcesu. Wielkie podziękowania 
także dla Pani dr Joanny Banik z 
opolskiego Oddziału Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa, za inicjatywę, 
zaangażowanie oraz wkład pracy i 
pomoc w przygotowaniu skompli-
kowanej  dokumentacji wnioskowej. 

Joanna Popów-Bogdoł

fot. B. Duk

Ad multos annos
Do grona szacownych Jubilatów w naszym powiecie dołą-

czyły kolejne osoby. 

Pani Brygida Hurek, mieszkanka Izbicka, 90. lat skończyła 1 czerwca br. Z 
tej okazji z gratulacjami, życzeniami i urodzinowym upominkiem odwiedził 
ją Jan Zubek członek Zarządu Powiatu.

Pani Zofi a Piotrowska, mieszkająca w strzeleckim DPS, jubileusz 90-lecia 
świętowała 6 czerwca br. Z tej okazji z serdecznymi życzeniami i urodzino-
wym upominkiem odwiedził  wicestarosta Waldemar Gaida.

Pani Adelajda Głowania, mieszkanka Jemielnicy, 90. rocznicę urodzin 
obchodziła 6 czerwca br. Z tej okazji z życzeniami i urodzinowym upomin-
kiem odwiedziła jubilatkę Ewelina Jelito sekretarz Powiatu Strzeleckiego. 

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

pełnych uśmiechów i radosnych dni!

Do 30 czerwca br. w Powiato-
wym Centrum Kultury można 

oglądać prace plastyczne wykonane 
przez dzieci i młodzież umieszczoną 
w rodzinach zastępczych w naszym 
powiecie. Wśród nich są wyjątkowe 
obrazy absolwentki Liceum Plastycz-
nego, która trzy lata temu wygrała 
konkurs plastyczny na logo Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich.

W dodatku w trakcie trwania 
wystawy można spotkać się z koordy-
natorami rodzinnej 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.

Przypominamy 
o wystawie!

Zapraszamy serdecznie 
do Powiatowego Centrum Kultury 

w Strzelcach Opolskich, 
ul. Dworcowa 23 

(Regionalna Izba Tradycji).

Miło nam poinformować, iż 
Powiat Strzelecki ponownie 

przystąpił do wieloletniego Programu 
z zakresu administracji rządowej do-
tyczącego kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem”, który będzie 
realizowany w latach 2022-2026. 

W powiecie zapewniona zostanie 
realizacja zadań wiodącego ośrod-
ka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
-opiekuńczego. Placówką, która pełni 

Pomoc dla rodzin
funkcję koordynacyjną jest Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna w 
Strzelcach Opolskich, z siedzibą przy 
ul. Chrobrego 5.

Aby wieloaspektowo i komplekso-
wo pomóc dzieciom niepełnospraw-
nym w okresie od urodzenia do roz-
poczęcia nauki w szkole oraz rodzinie 
dziecka, Powiat podpisał Porozumienie 
z Ministerstwem Edukacji i Nauki na 
łączna kwotę 528 tys. zł, z tego na rok 

2022 przewidziana jest kwota 99 tys. zł.
Natomiast z dniem 1 czerwca 2022 

r. zawarto umowę z koordynatorem, 
którego siedziba również znajduje się 
w strzeleckiej Poradni. Koordynator 
będzie wskazywał specjalistów (te-
rapeutów, logopedów, psychologów, 
rehabilitanta) dostępnych na obszarze 
powiatu, poprzez współpracę z rodzina-
mi dzieci, które wymagają wczesnego 
wspomagania rozwoju.

Do 30 czerwca można w PCK oglądać również dwie wystawy: zabawek 
etnografi cznych ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach 

oraz fotografi e Błażeja Duka, pokazujące, jak wiele magicznych miejsc jest 
w naszym powiecie.


