
Coraz więcej „elektryków” pojawia się na naszych drogach. Jednak w naszym powiecie dotychczas 
były to prywatne samochody. To już całkiem niedługo się zmieni: będziemy mogli korzystać z 

elektrycznych autobusów! Na razie nie będzie ich dużo: tylko cztery. Ale będą! Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza staje coraz pilniejszą potrzebą i trzeba dążyć do tego choćby małymi krokami. 
Nie ma co ukrywać: są one dość drogie. 

Z tego też powodu Związek Powiatowo-Gminny JEDŹ Z NAMI postanowił skorzystać z szansy na 
dofinansowanie do ekologicznego transportu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”.  Wniosek został zaakceptowany.

17 listopada Przewodniczący Zarządu Związku JEDŹ Z NAMI Waldemar Gaida oraz Zastępca Prze-
wodniczącego Łukasz Jastrzembski, przy udziale Prezesa PKS SA w Strzelcach Opolskich Jacka Króla, w 
warszawskiej siedzibie NFOŚiGW podpisali umowę na dotację w wysokości ponad 5 milionów złotych 
oraz dofinansowanie w formie niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 1 miliona zł na zakup 4 elek-
trycznych autobusów typu mini. Mają to być pojazdy z 20-30 miejscami do siedzenia, niskowejściowe, 
czyli dogodne dla osób niepełnosprawnych, na wózkach i dla osób z dziećmi w wózkach. 

Zielony transport także u nas

Akcję zapoczątkował Związek Szpitali Powiatowych 
Województwa Śląskiego. Wsparł ją Ogólnopolski 

Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych i dołączyły 
do niej placówki w innych województwach. Także i nasz. 
Wiele powiatowych lecznic zwraca uwagę w ten sposób na 
wieloletni brak właściwego finansowania, co przy szalejącej 
inflacji, skokowym wzroście kosztów (nie tylko energii) po-
garsza w znaczący sposób ich – i tak niewesołą! – sytuację 
finansową. I to przy braku wystarczających środków kiero-
wanych do szpitali.

- Sytuacja jest podbramkowa – ocenia starosta Józef 
Swaczyna. – Po ostatnim spotkaniu członków Zarządu 
Związku Powiatów Polskich, członków Komisji Rewizyjnej 
i przedstawicieli ZPP w Zespole ds. Ochrony Zdrowia i Po-
lityki Społecznej KWRiST, które miało miejsce 15 listopada, 
a poświęcone było poświęcone problematyce finansów 
powiatów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szpi-
tali, padło sporo gorzkich słów pod adresem rządzących. 
Krótko mówiąc: szpitalom powiatowym grozi zapaść. Tracą 
płynność finansową; niektóre już straciły. Niektórych już nie 
stać na pokrycie składek na ZUS,  część już grudniu może nie wypłacić pensji swoim pracownikom. I 
nie mówimy tu o pojedynczych przypadkach! Pod koniec roku w takiej sytuacji może być blisko 200 
szpitali. Do wskazywanych już od dawna przyczyn pogarszającej się ich kondycji finansowej rząd doło-
żył kolejny ciężar, nakładając ustawowy obowiązek podwyższenia wynagrodzeń pracowników szpitali 
od lipca br. – i to bez zwiększonych kontraktów z NFZ. Powiaty jako organy założycielskie szpitali nie 
mają z czego dokładać – nasza sytuacja finansowa też jest bardzo trudna. Mimo to jednak nasz szpital 
wspieraliśmy dotychczas w różny sposób, m.in. poręczeniami kredytów, dokładaniem środków na nie-

Czarna polska jesień 
w szpitalach powiatowych

Jak co roku w holu Starostwa Powiatowego na 
Bożonarodzeniowym Kiermaszu będzie można 

kupić fantastyczne drobiazgi. Ci, którzy odwiedzają 
nas co roku, wiedzą, co potrafią wyczarować 
mieszkańcy naszego powiatu. Zawsze są to orygi-
nalne ozdoby: do domu, na choinkę, na prezent 
pod choinkę. 
Warto przyjść do Starostwa od 5 do 9 grudnia, by 
kupić coś dla siebie lub bliskich: takich rękodzieł 
niegdzie indziej nie znajdziecie! Każdego dnia od 
godziny 9.00 swoje pomysłowe świąteczne cacka 
prezentować będzie inna jednostka. I nie możecie 
przepuścić takiej okazji!

Szczegóły – na str. 2.

21 listopada z rąk Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej Marleny Maląg odebrały ją Jolanta 
Osuch dyrektor naszego DPS i Jolanta Siwiec 
opiekun socjalny.

- Na konkurs zgłoszonych zostało 156 wnio-
sków z całej Polski, a 8 z nich zostało nagrodzo-
nych, wśród nich nasz – mówi chwilę po odebraniu 
nagrody dyrektor J. Osuch. – Docenione zostało 
zarówno  nasze radio, jak i projekt „Wspólny 
spacer – wspólna radość”. I trzeba podkreślić, że 
na tę nagrodę zapracował cały zespół naszego 
Domu. Radio powstało dzięki inicjatywie czwórki 

Nagroda dla naszego DPS!
I to wyjątkowa nagroda: „za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej” dla Dyrektora i Pracowników Domu 

Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i Leśnicy!

dok. na str. 5 dok. na str. 5

mieszkańców, którzy nie tylko rzucili pomysł, ale 
i ogłosili konkurs na jego nazwę, i od podatku 
prowadzą audycje nadawane z kaplicy. Są to: 
Aleksandra Kusińskia, Józef Wencel, Witold Ru-
dawski i Katarzyna Gruszkiewicz. Wsparciem służy 
im zawsze Jolanta Siwiec. Bez cotygodniowych 
audycji rozpoczynających się słowami: „Tu radio 
Głos DPS-u”, życie mieszkańców na pewno byłoby 
mniej barwne. Nie byłoby konkursów, koncertów 
życzeń, ciekawostek z życia Domu i świata, pro-
gnozy pogody. Radio przynosi radość!

Radość przynosi także kolejny projekt, który 

został doceniony nagrodą, czyli „Wspólny spacer 
– wspólna radość”. Realizowany jest przy stałej 
współpracy DPS i Zakładu Karnego w Strzelcach 
Opolskich oraz mieszkańców „Barki”. Przynaj-
mniej raz w miesiącu - oczywiście tylko przy 
sprzyjających warunkach pogodowych - piętna-
stu osadzonych zabiera naszych podopiecznych 
na dłuższy spacer, a gdy oni nie mogą przyjść, 
z pomocą zawsze ruszają  „barkowicze” – mówi 
dyrektor J. Osuch.

Serdecznie gratulujemy nagrody!

Idą święta! 
Zapraszamy 
na kiermasz!
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Inwestycje powiatowe
Na trwających inwestycjach powiatowych prace trwają. Intensywne. 

Nie wszyscy mogą oglądać je z bliska, więc pokazujemy je naszym czytelnikom. 

„Trójkąt 
bermudzki” 
się zmienia

Właściwie po tym tytule należałoby wsta-
wić znak zapytania. Żeby nie zapeszyć. 

Ale… wszystko może skończyć się dobrze.
W poprzednim numerze naszego dwutygo-

dnika informowaliśmy, że Powiat Strzelecki jako 
jedyny samorząd w województwie opolskim 
znalazł się wśród tych, które zdobyły dofi nanso-
wanie do swoich szkolnych inwestycji sportowych 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach programu Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. 

 Tą inwestycją jest pełnowymiarowa hala 
sportowa dla największej szkoły w regionie, czyli 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich. 

Tamta lista inwestycji, które zyskały  akcep-
tację po ocenie formalno-merytorycznej została 
opublikowana została 26 października br. Dziś 
możemy podać kolejną dobrą informację. 14 
listopada  Ministerstwo Sportu i Turystyki opubli-
kowało kolejną listę. Tym razem tych, które zostały 
wstępnie zakwalifikowane do dofinansowania 
z Programu modernizacji kompleksów sporto-
wych „Moje boisko – ORLIK 2012”. Wśród nich 
jest zadanie Powiatu Strzeleckiego pn. „ Remont 
kompleksu sportowego PRLOIK 2012 przy Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

7 listopada 2022 w strzele-
ckim Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 
ofi cjalnie otwarto pierwszą w 
polskiej szkole średniej PRA-
COWNIĘ ROBOTYKI.  Uda-
ło się to dzięki zdobytemu 
przez szkołę grantowi z Fun-
dacji Kronospan w wysokości 
40.000 euro. Autorki projektu 
- nauczycielki CKZiU Katarzyna 
Krukowska i Karolina Łydka 
- przedstawiły założenia projektu. Zaproszonym gościom zaprezentowano działanie zakupionych w 
ramach grantu robotów. Zdobyty grant pozwolił także na przeszkolenie nauczycieli CKZiU z obsługi 
tych robotów, a szkoła uzyskała również całe potrzebne oprogramowanie symulacyjne oraz niezbędne 
licencje. Gratulujemy pomysłów i skuteczności ich realizacji!

Przypomnijmy, latem tego roku powiat otrzymał Forda Rangera model Wil-
dTrack w ramach projektu „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w 

województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistyczne-
go z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym 
związanych z COVID-19”. Samochód został oddany do użytku pracownikom 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 9 listopada natomiast 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna odebrał z rąk Marszałka Województwa 
Opolskiego Andrzeja Buły dodatkowe specjalistyczne wyposażenie do tego 
pojazdu. Czyli wszystko to, co w sytuacji kryzysowej jest niezbędne, m.in.: 
namiot pneumatyczny, agregat prądotwórczy, nagrzewnicę olejową, lampę 

namiotową, stół i łóżko polowe, składane krzesła i fotel, defi brylator, dron, ozonator powietrza, latarki 
taktyczne, dyski sygnalizacyjne, osuszacz powietrza oraz miernik ozonu.  
Warto dodać, że nasz samorząd partycypował w części kosztów: w wysokości 15 proc. wartości samo-
chodu i specjalistycznego sprzętu.

8 listopada została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Strzeleckim, Gminą Jemielnica oraz 
Gminą Strzelce Opolskie a fi rmą DOEKO GROUP na opracowanie części dokumentacji niezbęd-

nej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii na terenie Powiatu Strzeleckiego, w skład 
którego wejdą oprócz wymienionych samorządów również Gmina Zawadzkie i Gmina Kolonowskie. 
Spotkanie w tej sprawie odbyło się 15 listopada. 

Z ramienia powiatu umowę podpisali: Starosta Józef Swaczyna, Wicestarosta Waldemar Gaida przy 
kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jolanty Drochomireckiej.

Co to jest klaster energii? To porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, w naszym przypadku są 
to samorządy, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji i obrotu energią. 
Jego celem jest rozwój energetyki opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła 
energii, a służyć ma poprawie bezpieczeństwa energetycznego i środowiska naturalnego.

Zgodnie 
z złożeniami 

inwestycja ma się 
zakończyć 
do połowy 

grudnia 
tego roku.

Kompleks 
boisk przy 

strzeleckim 
LO nabiera 
kształtów

 Wykonana jest 
podbudowa pod 

boiska 
oraz konieczne 
odwodnienia. 
Wkrótce ruszą 
kolejne prace 
budowlane

Będzie kompleks sportowy w CKZiU
Strzelcach Opolskich wraz z nadzorem autorskim”. 
Wnioski, które znalazły się na liście czeka jeszcze 
ocena merytoryczna (techniczna i ekonomiczna), 
a ostateczna decyzja co do wyboru tych, które na 
pewno otrzymają dofi nansowanie, ma zapaść w 
ciągu najbliższych tygodni. 

- Gdyby i ten nasz wniosek został zaakcep-
towany, znacznie ułatwiłoby to całą realizację 
procesu inwestycyjnego – mówi wicestarosta 
Waldemar Gaida. – Po pierwsze:  można byłoby 
ogłosić jeden przetarg a nie dwa: jeden na mo-
dernizację hali i odrębny na rewitalizację Orlika i 
całość prac mógłby wykonać jeden wykonawca. Po 
drugie: w czasie budowy hali część infrastruktury 
Orlika będzie musiała zniknąć (toalety, przebieral-
nie itp.), bo  znajdzie się w obrębie zaplecza hali. 

Budowa nowej hali sportowej to inwestycja 
za ok. 8,8 mln zł. Dofi nansowanie z rządowego 
programu wyniesie połowę kosztów. Podobnie 
jest w przypadku Orlika – dofi nansowanie ma 
pokryć 50 proc. inwestycji, a koszt tego zadania 
wyniesie ponad 912 tysięcy zł.

Trzymajmy zatem kciuki, by udało się zdobyć 
dofi nansowanie i na ten drugi sportowy obiekt. 
Wtedy przy CKZiU powstałby prawdziwie nowo-
czesny cały kompleks sportowy. I to do końca 
wakacji 2024!

Nowa pracownia robotyki w CKZiU

Wsparcie na kryzysowe sytuacje

Będzie klaster energii
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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/

ŚWIETLICOWA OTMICE -  wykształcenie średnie
 (ok. 10h/ tydzień)
SPRZĄTACZKA  STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane doświadczenie zawodowe
 (praca w niepełnym 
 wymiarze godzin)
KIEROWCA KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. D,
  -  kwalif. wstępna przyspieszona dla pr. jazdy kat. D
PIELĘGNIARKA IZBICKO -  wykształcenie średnie kierunkowe
NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - przygotowanie pedagogiczne,
PROCES KSZTAŁCENIA  -  kwalifikacje: edukacja i terapia osób z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu
PSYCHOLOG PRZEDSZKOLNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe
 (praca w niepełnym 
 wymiarze godzin)
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
REHABILITANT/ FIZJOTERAPEUTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe
FIZJOTERAPEUTA JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
UROGINEKOLOGICZNY
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
ELEKTRYK KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia SEP, GR I, II, III
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego 
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
PRACOWNIK EKSPEDYCJI SIERONIOWICE -  książeczka sanepidowska,
MAGAZYNOWEJ
MAGAZYNIER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
  -  umiejętność obsługi komputera
MAGAZYNIER SIERONIOWICE
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
  -  uprawnienia do obsługi suwnic
MAGAZYNIER ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK PRODUKCJI ZIMNA WÓDKA
ŚLUSARZ/ MECHANIK ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPAWACZ ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
  -  uprawnienia spawalnicze 135,131
ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  znajomość rysunku technicznego
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych UDT
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH KOTULIN -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK SERWIS OPON, STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B 
POMOCNIK MECHANIKA
PRACOWNIK OBSŁUGI  ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
TRANSPOPRTU KOLEJOWEGO
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW STANISZCZE MAŁE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  prawo jazdy kat. B, - prawo jazdy kat. BE
  -  eksploatacja urządzeń instalacji i sieci 
   o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
OPER. SUWNICY DO PRZYUCZENIA ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe
OPERATOR URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO  -  umiejętność obsługi komputera

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, 
że w ramach  projektu PO WER 2014-2020 

„Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie strzeleckim (VII)”

ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat 
ubiegających się  o przyznanie jednorazowej dotacji  

na podjęcie działalności gospodarczej,

w terminie od 20 października 2022 r. 
do wyczerpania środków

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 77 4621818

Wiele firm w różnych regionach Polski już 
zapowiada zwolnienia pracowników. 

Przyczyny są oczywiste: ogromny wzrost kosztów, 
zwłaszcza energii. Czy w naszym powiecie również 
widać przymiarki do zwolnień?

- Uściślijmy: urząd pracy jest zawiadamiany przez pracodawców tylko w przy-
padku zamiaru zwolnień grupowych. Tak było pod koniec ubiegłego roku, gdy 
firma WEWIRE powiadomiła, że od stycznia zamierza zacząć zwolnienia 580 osób, 
ostatecznie do tego nie doszło: ani jedna osoba nie została zwolniona. Poza tym 
jednym, ubiegłorocznym, zgłoszeniem nie dotarły do nas inne. Wręcz odwrotnie: 
duże firmy np. MUBEA czy DINO cały czas poszukują pracowników. Inaczej jest w 
przypadku małych firm, zatrudniających do 10 osób. Ich szefowie w nieoficjalnych 
rozmowach przyznają, że obawiają się, iż staną przed problemem zwolnień, bo 
koszty prowadzenia działalności zaczynają ich przerastać. Wzrost cen energii sięga 
kilkuset procent, a od stycznia przyszłego roku wszystkie koszty wzrosną ponownie, 
i nie chodzi tylko o ceny prądu, gazu czy ciepła, ale i podniesienie płacy minimalnej, 
i to dwukrotnie: w styczniu i lipcu 2023. To spowoduje kolejny wzrost kosztów 
pracodawcy, m.in. związany z podniesieniem składek ZUS. Największe zagrożenia 
widać w budowlance, gdzie nastąpił drastyczny spadek zamówień. Jeszcze są (choć 
zdecydowanie ich mniej) zlecenia na remonty, ale nie ma nowych budów – ani 
budynków mieszkalnych czy usługowych, ani małych domów. Jeśli ten trend się 
utrzyma, będą musieli zamykać firmy.

Te obawy widać już ofertach pracy?
- Nie. W stosunku do ubiegłego roku niewiele się zmieniło pod względem 

ilości, zmienił się za to ich profil. Sporo jest ofert ze służb mundurowych: wojska, 
policji, służby więziennej. Ale też przyznać trzeba, że procedura zatrudniania w 
służbach to proces długotrwały. Tu liczy się nie tylko wykształcenie, ale i wyniki 
badań lekarskich, pomyślne przejście testów psychologicznych, sprawność fizyczna. 

A ile ofert pracy zgłosili do PUP pracodawcy?
- Dziś, 18 listopada, mamy 244 oferty pracy. MUBEA szuka zarówno pracowni-

ków biurowych, jak i operatorów maszyn, ustawiaczy; łącznie 10 osób. DINO czeka 
na 50 osób do magazynów, 20 jako operatorów wózków widłowych, sprzedaw-
ców – 6. Alchemia z Zawadzkiego szuka 10 operatorów suwnic, 5 – operatorów 
maszyn. BITO ma oferty dla spawaczy i ślusarzy. Mamy też oferty dla księgowych 
czy informatyków, ale – z doświadczeniem. To oznacza, że firmy raczej będą ich 
sobie podbierać; nie zatrudnią absolwentów.

Jakie płace im oferują firmy w naszym powiecie?
- Na naszym rynku raczej nie widać wysokich czy bardzo wysokich pensji, 

nawet w przypadku informatyków. Ale i tak konkrety umów co do stawek nie 
docierają do urzędu pracy. W ofertach pojawiają się wynagrodzenia na poziomie 
minimalnej pensji lub nieco tylko wyższej, a ostateczne wynagrodzenie ustalane 
jest podczas bezpośredniej rozmowy pracodawcy z osobą, którą chce zatrudnić. 
O jego wysokości żadna ze stron już nas nie informuje. 

Kilkadziesiąt tysięcy dla informatyka miesięcznie?
- Raczej nie w naszym powiecie. Jeśli jednak bezrobotny młody informatyk nie 

może znaleźć pracy na naszym terenie, ale ma możliwość zatrudnienia w odległo-
ści powyżej 80 km od miejsca zamieszkania oraz  gdy dojazd z dotychczasowego 
miejsca zamieszkania do nowego miejsca pracy zajmuje co najmniej 3 godziny, 
może ubiegać się o bon na zasiedlenie. Podobnie jak każdy bezrobotny do 30 
roku życia. Ten bon przeznaczony jest na pokrycie kosztów w związku z podjęciem 
zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wysokość kwoty 
przyznanej bonem nie może przekraczać 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 
czyli w tym roku to około 12 tysięcy zł brutto. Warunkiem przyznania bonu jest 
umowa o pracę na co najmniej 6 miesięcy, przy wynagrodzeniu co najmniej w 
wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Dużo chętnych zgłosiło się po bon?
- W ubiegłym roku dwie, w tym – pięć. To jest dobre rozwiązanie dla ludzi, 

ale – nie dla naszego powiatu. W ten sposób pozbywamy się młodych fachowców. 
Wątpliwe jest, że po sześciu miesiącach, kiedy skończy im się umowa o pracę w 
nowym miejscu – wrócą na stare śmieci.

Ale nasi pracodawcy, jeśli zależy im tak bardzo na pracownikach, też mogliby 
zaoferować wysokie stawki. I młodzi fachowcy mogliby zostać.

- Chyba nie są aż tak zdeterminowani. Ale bardzo byśmy sobie tego życzyli.
Jak rynek pracy rysuje się w naszym powiecie w przyszłym roku?
- Chyba niewesoło. Wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 

przy czym mam tu na uwadze wszystkie przedsiębiorstwa, także duże, nie da się w 
bezpośredni sposób przerzucić na koszt tego, co się wytwarza. Firmy będą się więc 
zapewne zastanawiać nad zwolnieniami, Na pewno lekką ręką nikt nie będzie chciał 
zwolnień, bo gdy odwróci się koniunktura, pracowników zwłaszcza fachowców z 
doświadczeniem trudno będzie odzyskać, bo albo wyjadą zagranicę, albo znajdą 
inną pracę w kraju. Teraz rozmowy o tym, co będzie w przyszłym roku na naszym 
rynku pracy, to wróżenie z fusów. To także kwestia tego, w jakiej formie będzie 
gospodarka ogólnoświatowa, a także w znacznym stopniu to, co będzie się działo 
za naszą wschodnią granicą.

Niewesołe perspektywy
w przyszłym roku

- mówi Roman Kus, 
zastępca dyrektora PUP 
w Strzelcach Opolskich

BURMISTRZ  
STRZELEC  

OPOLSKICH
zawiadamia, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Strzel-
cach Opolskich oraz na stronie 
internetowej www. bip.strzel-
ceopolskie.pl  zostało zamiesz-
czone zarządzenie Burmistrza 
Strzelec Opolskich nr 249/2022 z 
dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do 
dzierżawy.

Wykaz został podany 
do publicznej wiadomości 

na okres 21 dni.

POLICJA
W dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 10.00

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich (sala 22)
odbędzie się spotkanie z przedstawicielami

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W STRZELCACH OPOLSKICH

NABÓR DO SŁUŻBY
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Z okazji „Barbórki”
składamy wszystkim Górnikom – czarnym i białym

- oraz Pracownikom Kopalni,
a także Waszym Rodzinom najlepsze życzenia zdrowej

i bezpiecznej pracy, satysfakcji oraz sukcesów.
Niech św. Barbara nigdy Was nie opuszcza!

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Złożyłem reklamację obuwia i 
zażądałem zwrotu gotówki. 

Sprzedawca proponuje mi wymianę 
lub naprawę. Czy jest to zgodne z pra-
wem? Obawiam się, ze jest to wadliwy 
model butów i nie chcę być narażony 
na kolejne reklamacje.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami żądania reklamacyjne z tytułu 
rękojmi to w pierwszej kolejności 
wymiana lub naprawa. Odstąpić od 
umowy można dopiero za drugim 
razem, jeżeli wada jest istotna. Zatem 
jest to zgodne z prawem.

Nie jest możliwe odstąpienie od 
umowy w przypadku wystąpienia wady 
nieistotnej (np. zarysowanie w od spo-
du obudowy telewizora w transporcie 
nie umożliwia odstąpienia od umowy 
zakupu). Istotność wady należy ana-
lizować z uwzględnieniem znaczenia 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
odpowiada na pytania mieszkańców

wady dla przeznaczenia (np. komputer 
nie łączy się z Internetem) i celu (np. 
niezgodna z zamówieniem sukienka 
ślubna dostarczona tuż przed ceremo-
nią), dla którego konsument nabył to-
war. Charakter istotności należy badać 
w każdym przypadku indywidualnie.

Otrzymałam uszkodzony towar 
zamówiony przez Internet. Oczywiście 
odmówiłam przyjęcia przesyłki. Sprze-
dawca nie chce mi pomóc twierdząc, 
iż to wina kuriera. Nie ja wybierałam 
kuriera. Kto ma rację?

Jeżeli rzecz sprzedana ma być wy-
słana konsumentowi, to przedsiębiorca 
odpowiada za niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
towaru do momentu, w którym kupu-
jący go otrzyma. Sprzedawca nie może 
się uchylać od tej odpowiedzialności 
nawet wtedy, gdy do uszkodzenia prze-

syłki doszło z winy profesjonalnego 
przewoźnika (np. firmy kurierskiej), 
któremu powierzył dostawę.

Jeśli jednak przedsiębiorca nie 
miał wpływu na wybór przewoźnika, 
wygląda to inaczej. Kiedy to konsument 
decyduje i wybiera przewoźnika innego 
niż wskazany przez sprzedającego jako 
jedna z opcji, zwalnia go tym samym z 
odpowiedzialności za przesyłkę.

Również gdy zdecydujemy się 
odebrać towar osobiście ze sklepu, 
odpowiedzialność za ewentualne 
uszkodzenie podczas transportu leży 
po naszej stronie. Jednak w tym przy-
padku to sprzedawca odpowiada za 
uszkodzenie towaru i mamy roszczenia 
właśnie do niego. 

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

- W ciągu każdego z dwóch pierw-
szych tygodni listopada lekarze odno-
towali w naszym powiecie przyrost 
o 130 zachorowań  grypy lub chorób 
grypopodobnych, czyli mniej więcej 
tyle, ile w ubiegłym roku. Trzeba jednak 
pamiętać, że szczyt zachorowań jeszcze 
przed nami – zazwyczaj przypada na 
przełom lutego i marca. Dlatego zachę-
cam wszystkich do szczepień: zawsze 
warto to zrobić. Zwłaszcza że eksperci 
spodziewają się, że w tym sezonie 
zachorowań może być zdecydowanie 
więcej niż w roku poprzednim. Więcej: 
mówią, że czeka nas rekordowy wzrost 
liczby chorych. Z danych Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego – Pań-
stwowego Zakładu Higieny w tym 
sezonie już ponad milion Polaków 
zachorowało na grypę lub choroby gry-
popodobne. Grypa może doprowadzić 
do niebezpiecznych powikłań, a nawet 
do śmierci. My jednak jakoś oswoiliśmy 
się z nią, przestaliśmy traktować ją 
poważnie. Podobnie oswoiliśmy się z 
Covidem-19. Nie ma już izolacji, nie ma 
kwarantanny; Covid też zaczęliśmy trak-
tować jak jedną z chorób sezonowych. 
A on nadal jest groźny. Podobnie jak 
grypa może doprowadzić do śmierci. 
I wszyscy powinniśmy nadal zachowy-
wać dystans, unikać dużych skupisk 
ludzi, powinniśmy też jak najczęściej 
myć ręce. Maseczki też są wskazane. Te 
zalecenia przydatne są i przy Covidzie 
i przy grypie, i przy innych chorobach 
zakaźnych.

- A ile mamy zachorowań na 
Covid-19?

- Od początku do połowy listopada 
tylko 10 przypadków, w październiku – 
70, ale bardzo dużo mieliśmy w styczniu 
i lutym tego roku.

- Wiadomo przecież, że nie pro-
wadzi się masowych testów, a ludzie, 
nawet jak podejrzewają u siebie Covid, 
kupują w aptece testy, jeśli wynik jest 
pozytywny, zostają w domu, nieko-
niecznie idąc do lekarza. 

- A do nas trafi ają tylko informacje 
z POZ i szpitali.

- A skąd wiadomo, ile ze zgłoszo-
nych przypadków grypy to rzeczy-
wiście grypa, skoro w statystykach 
fi gurują one pod wspólnym  mianem 
„grypa i choroby grypopodobne”?

- Powiat strzelecki przoduje w 
całym województwie pod względem 
najlepszej zgłaszalności tego typu 
przypadków. I choć niezwykle rzadko 
wykonuje się badania laboratoryjne w 
kierunku grypy, to lekarze na podstawie 
swojej praktyki potrafi ą odróżnić czy 
jest to rzeczywiście  grypa czy choroba 
o podobnym charakterze. Grypa za-
zwyczaj zaczyna się gwałtownie. Często 
pojawia się gorączka i dreszcze. Towa-
rzyszą temu: osłabienie, bóle gardła, 
głowy, mięśni , kości, stawów, kaszel, 
zwykle suchy, zmęczenie i osłabienie. 
I co ważne – bóle utrzymują się przez 
cały czas trwania choroby. Katar nato-
miast częściej towarzyszy chorobom 
grypopodobnym.

- Ostatnio dużo się mówi o wirusie 
RSV. To jakiś nowy wirus?

- Nie, to wirus znany od dawna, 
wywołujący przeziębienie, a nie grypę. 
Atakuje górne i dolne drogi oddecho-
we, głównie u dzieci w wieku do 5 lat. 
Osoby dorosłe są mniej narażone na 
zakażenie RSV, ale te z obniżoną od-
pornością, astmą, POChP (przewlekła 
obturacyjna choroba płuc), z chorobą 
nowotworową  lub po przeszczepach, 
może doprowadzić do ciężkiego zapale-
nia płuc.  Faktycznie jednak w ostatnim 
czasie mówi się o nim znacznie częściej 
niż  w poprzednich latach. Ale chcąc się 
uchronić przed nim, jak i przed innymi 
wirusami, stosujmy środki zapobiegaw-
cze, o których wspominałam wcześniej: 
unikajmy dużych zgromadzeń, myjmy 
ręce i  szczepmy się.  To tym bardziej 
wskazane, że epidemiolodzy ostrzega-
ją, że na przełomie grudnia i stycznia w 
Polsce może dojść do kumulacji dwóch 
wirusów — grypy i SARS-CoV-2. 

Grypowy sezon 
już się zaczął

- mówi Katarzyna Kanoza,
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Aby zmienić ten sposób myślenia 
Krajowe Centrum ds. AIDS, 

agenda Ministra Zdrowia, rozpoczęła 
16 listopada kampanię społeczną 
#jedynytakitest. Jej celem ma być 
zachęcanie – w szczególności ludzi 
młodych – do wykonania, najczęściej 
po raz pierwszy w życiu, testu na HIV, 
jako wyrazu troski o własne zdrowie. 
Kampania trwa do 2 grudnia 2022r., 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
Europejski Tydzień Testowania w kie-
runku HIV w dniach 21 – 28 listopada 

Krajowe Centrum ds. AIDS zainicjowało ogólnopolską kampanię społeczną 
pod hasłem „Jedyny taki test”

Tylko ok. 10-20 proc. dorosłych Polaków wykonało ten 
test!
Co sprawia, że osoby, które rozpoczęły życie seksualne, 
tak rzadko robią testy w kierunku HIV?
Odpowiedź jest prosta  – wstyd, strach i stereotypy.
Przekonania, które pokutują w społeczeństwie, że za-
każają się INNI, a mnie problem HIV/AIDS NIE DOTYCZY. 

ZRÓB TEST NA HIV

oraz Światowy Dzień AIDS – 1 grudnia.
BEZPŁATNIE, ANONIMOWO I BEZ 

SKIEROWANIA test można wykonać 
w punktach konsultacyjno-diagno-
stycznych (PKD) działających w każdym 
województwie. 

Punkt Konsultacyjno-Diagnostycz-
ny w województwie opolskim działa w 
Poradni Chorób Zakaźnych przy Szpitalu 
Wojewódzkim w Opolu (ul. Katowicka). 
Dogodne wejście do PKD jest od strony 
ul. Kośnego 53. Czynny jest w każdy po-
niedziałek i środę w godzinach 16.00 do 

19.00 (z wyjątkiem dni świątecznych, 
wolnych od pracy). Ostatni klient na 
badanie przyjmowany jest o godzinie 
18.30. Nie trzeba być na czczo i nie 
trzeba się umawiać. 

Zachęcamy wszystkich do wy-
konania testu – cała procedura nie 
jest ani bolesna, ani skomplikowana. 
Każdorazowo wykonanie badania po-
przedza rozmowa z certyfikowanym 
doradcą, który w sposób nieoceniający 
i poufny przeprowadza wywiad oraz 
odpowiada na wszystkie pojawiające 
się w tym czasie pytania. Następnie pie-
lęgniarka pobiera niewielką ilość krwi. 
Wynik testu można odebrać wyłącznie 
osobiście w punkcie – na podstawie 
wcześniej ustalonego hasła. Wydawa-
ne one są podczas drugiej rozmowy z 
doradcą, który szczegółowo omawia 
każdy wynik.

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 

 w Strzelcach Opolskich
                                     

Jeszcze trwają prace w pracowni, ale już widać ich koniec. Na 29 listopada 
zaplanowano otwarcie pracowni, z nowym i nowoczesnym sprzętem. 

Aparat składający się z precyzyjnych modułów nie jest przywożony w całości, a w 
częściach i montowany jest na miejscu, w pracowni. Tę trzeba było przygotować 
i dostosować instalacje w ścianach, podłodze i sufi cie do gabarytów i szczegółów 
technologicznych nowego aparatu.

Projekt się skończył, książ-
ki trafi ły do bibliotek, ale 

każdy z Państwa, nie wychodząc 
z domu, również może do książ-
ki – w wersji cyfrowej – sięgnąć. 
Publikacja „Powiat strzelecki 
od kuchni” dostępna na stronie 
internetowej powiatstrzelecki.
pl w zakładce „powiat strzelecki 
od kuchni”. Znaleźć ją łatwo: 
znajduje się na marginesie z 
lewej strony, pod zakładką „e-
-budownictwo”.

Smacznej 
lektury!

Już wkrótce 
nowa pracownia RTG

w naszym szpitalu
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Dzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika Socjalnego
jest szczególną okazją do wyrażenia uznania oraz jest szczególną okazją do wyrażenia uznania oraz 
podziękowania wszystkim,którzy zaangażowani są podziękowania wszystkim,którzy zaangażowani są 

w ten rodzaj pracy w naszym powiecie.w ten rodzaj pracy w naszym powiecie.
Gorąco dziękujemy za wysiłek Gorąco dziękujemy za wysiłek 

oraz oddanie Waszym obowiązkom.oraz oddanie Waszym obowiązkom.
Składamy nasze najszczersze życzenia Składamy nasze najszczersze życzenia 

wszystkim Państwu, by Wasza praca dawała wszystkim Państwu, by Wasza praca dawała 
wiele satysfakcji z niesienia pomocy innym, wiele satysfakcji z niesienia pomocy innym, 

stanowiła inspirację dla innych stanowiła inspirację dla innych 
oraz rodziła wiarę w powracające dobro.oraz rodziła wiarę w powracające dobro.

Życzymy Państwu siły oraz dobrego zdrowia, Życzymy Państwu siły oraz dobrego zdrowia, 
a także zasłużonego szacunku społecznegoa także zasłużonego szacunku społecznego

oraz wdzięczności od tych, oraz wdzięczności od tych, 
którym niesiecie pomoc w trudnych chwilach.którym niesiecie pomoc w trudnych chwilach.

Rada Powiatu StrzeleckiegoRada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu StrzeleckiegoZarząd Powiatu Strzeleckiego

Kiedy do nas dotrą? Niestety, autobusy nie stoją w salonach i nie czekają na klientów. Zawsze wyko-
nywane są na konkretne zamówienia. Najpierw jednak musi zostać ogłoszony przetarg. Cała procedura 
od ogłoszenia wyników przetargu do dostarczenia autobusów zajmie więc ok. 9 miesięcy, może nieco 
dłużej. Jednak w przyszłym roku takie autobusy zostaną włączone do taboru strzeleckiego PKS, który 
jest operatorem transportu Związku JEDŹ Z NAMI.

Zielony transport także u nas
które przedsięwzięcia, np. dokumentację, zakupy 
sprzętu itp. Nie odżegnujemy się od tego, jednak 
nakłady na ochronę zdrowia należą do rządu, nie 
do samorządów. Tymczasem nawet szpitale objęte 
mechanizmem wyrównania wysokości kontraktu 
do 16 proc. od września br. nie poprawił sytuacji, 
bo nie uwzględnia wszystkich kosztów, jakie muszą 
ponosić szpitale. 

Kolejna kwesti a, która została poruszona, do-
tyczyła nieprawidłowych wycen procedur medycz-
nych. O tym także wielokrotnie wspominałem na 
łamach naszego dwutygodnika. Mówiąc wprost: 

Czarna polska jesień 
w szpitalach powiatowych

dok. ze str. 1

zarówno organy założycielskie, czyli powiaty, jak i 
same szpitale czują się oszukane. Nawiasem mó-
wiąc, ten sam temat pojawił się kilka dni później, 
na spotkaniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 21 
listopada, kiedy usłyszeliśmy, że podwyższenie 
wycen będzie dotyczyło ginekologii, interny, SOR 
oraz opieki nocnej i świątecznej od 1 stycznia 
przyszłego roku. Jak zostaną przeszacowane – 
tego nie wiemy. A co z nową wyceną procedur 
na chirurgii? Od kilkunastu lat na tym istotnym 
dla szpitali powiatowych oddziale nie zmieniło się 
nic! To rzeczywiście jest czarna jesień w szpitalach 
powiatowych. I może być czarna zima.

dok. ze str. 1

W sobotę 19 listopada 2022 odbyło się już 
po raz szósty opolskie Forum Ludzi Kul-

tury i Edukacji. To cykliczne wydarzenie jest okazją 
do spotkania animatorów kultury i nauczycieli, 
połączonych wspólną ideą edukacji kulturowej. 
Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego. Tegoroczna edycja 
odbywała się pod hasłem gotowości na wyzwania 
współczesności i edukacji kulturowej w dynamicz-
nie zmieniającej się rzeczywistości. Powiatowe 
Centrum Kultury podczas tegoż wydarzenia miało 
okazję opowiedzieć o szczególnym projekcie, 

Z okazji Światowego Dnia Seniora, 
przypadającego 14 listopada, staro-

sta Józef Swaczyna oraz wicestarosta Wal-
demar Gaida uczestniczyli w niecodziennej 
audycji radiowej poprowadzonej przez 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 
Strzelcach Opolskich. Obydwaj odpowiadali 
na pytania redaktorów audycji, a wszystkim 
słuchaczom - mieszkańcom DPS w Strzel-
cach Opolskich z fi liami w Szymiszowie oraz 
w Leśnicy - złożyli w ten niecodzienny spo-
sób - poprzez radiowęzeł - życzenia zdrowia 
oraz poczucia bycia potrzebnym i kocha-
nym. Życzyli też sił na realizację swoich pasji 
i pogody ducha. Jako upominek starostowie 
przekazali wszystkim mieszkańcom kosze 
pełne witamin - owoców cytrusowych.

Powiatowe uroczystości z okazji Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w 
intencji Ojczyzny, następnie przy udziale orkiestry strażackiej delegacje władz powiatowych, 

gminnych i wojewódzkich, a także powiatowych stowarzyszeń, organizacji, służb mundurowych oraz 
przedstawicieli środowiska oświatowego, udały się pod Pomnik Ofi arom Wojen i Przemocy, by tam 
złożyć biało-czerwone kwiaty.

Dzień Pracownika Socjalnego

Witaminy na Dzień Seniora

Wyróżnienie dla 
Powiatowego Centrum Kultury 

w Strzelcach Opolskich

realizowanym wiosną tego roku – „Kultura języ-
kiem integracji”, będącym szybką odpowiedzią na 
kryzys uchodźczy w regionie. Za realizacje tegoż 
projektu Marszałek Województwa Opolskiego 
Andrzej Buła przyznał Powiatowemu Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich Wyróżnienie w 
kategorii Edukacja Kulturowa Opolszczyzny w 
trosce o uchodźców z Ukrainy. Wręczenie odbyło 
się podczas Forum Ludzi Kultury i Edukacji w Opolu 
a pamiątkowy dyplom z rąk Marszałka Andrzeja 
Buły i Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Iwony 
Solisz odebrała Dyrektor Powiatowego Centrum 
Kultury Pani Joanna Popów-Bogdoł. 

Dzień Niepodległości

14 listopada życzenia i podziękowania przekazywali dyrekcji i pracownikom Domu Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich z fi liami w Leśnicy i Szymiszowie. 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Starosta Józef Swaczyna, Wicestarosta Waldemar Gaida oraz 
Członek Zarządu Powiatu Janusz Żyłka odwiedzili dwie placówki powiatowe, składając wszystkim 

pracownikom serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania, podkreślając ich rolę i zaangażowanie 
w codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka i niesienia mu pomocy wtedy, kiedy najbardziej tego 
potrzebuje. 

18 listopada odwiedzili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, gdzie dziękowali 
całej załodze i dyrekcji.
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Zanim nadszedł upragniony 
dla Polaków dzień niepodle-

głości, 11 listopada 1918 r., kraj nasz 
znajdował się 123 lata pod zaborami: 
rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez 
tyle lat zaborcy próbowali narzucić 
Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, 
religię, ale dzięki patriotycznemu sercu 
naszych pradziadków, najcenniejsze 
wartości zostały uratowane. 

Od tego ważnego wydarzenia 
minęły 104 lata, naszym obowiązkiem 
jest jednak pamiętać i przypominać 
kolejnym pokoleniom o przeszłości, bo, 
jak powiedział Jerzy Waldorff : "Myśląc 
o przyszłości narodu, trzeba się oprzeć 
o jego groby"...

Pod koniec paź-
dziernika ucz-

niowie CKZiU klasy 3 
Tcg (grupa gastrono-
miczna) wybrała się do 
królewskiego Krakowa, 
aby poznać tajemnicę 
produkcji krakowskie-
go obwarzanka. Zanim 
jednak udaliśmy się do 
piekarni obwarzanków 
mieliśmy możliwość poznania krakowskiej perełki jaką jest ołtarz Witta Stwosza w 
Kościele Mariackim. Piękno tego zabytków przybliżył nam przewodnik, ks. Paweł - 
student historii sztuki, który jeszcze niedawno pracował w strzeleckiej parafii. Jako 
grupa mieliśmy także możliwość uczestniczenia w jego otwarciu i tak namacalnie 
zobaczyliśmy jak tryptyk staje się pentaptykiem. Ciekawa była też chwila naszej 
analizy predelli, gdzie zobaczyliśmy genealogię Chrystusa. 

Niektórym gród Kraka kojarzy się przede wszystkim z obwarzankiem. W naszym 
programie zgłębiliśmy nie tylko historię tego lokalnego przysmaku, ale i proces jego 
powstawania. Według niektórych, historia obwarzanka sięga czasów bitwy pod 
Grunwaldem, co oznacza że ten krakowski przysmak liczy już sobie przynajmniej 
625 lat. Szybko podbił serca i żołądki mieszkańców Krakowa i do dziś do zajmuje 
zaszczytne miejsce na ich stołach. „Do tej pory jest bardzo chętnie jedzony i w 
domach na kolację, zamiast pieczywa i w restauracjach poważnych”.

A skąd jego nazwa? Pochodzi od czynności obwarzania, czyli zanurzania w 
gorącej wodzie, która ma ok. 65 stopni. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego 
przygotowania ciasta i jego wypieku pod czujnym okiem fachowców. 

Widzimy zatem, że smok wawelski, Lajkonik i hejnał mariacki to nie jedyne 
symbole Krakowa.

Uczennice 8 klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 2 Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy już 
korzystają ze sprzętów, w które została 
doposażona pracownia kuchenna w 
ramach rządowego programu „Labo-
ratoria Przyszłości”, realizowanego 
przez Powiat Strzelecki. Wychowanki 
w ramach zajęć resocjalizacyjno-wy-
chowawczych, których celem jest m.in. 
kształtowanie przydatnych umiejętno-
ści życiowych, nauki obsługi sprzętu 
kuchennego, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa oraz nabycia prak-
tycznych umiejętności gotowania,  z 
uwzględnieniem doskonalenia umie-
jętności planowania pełnowartościo-
wych posiłków przygotowały pierwsze 
samodzielnie danie, które degustowały 
potem wszystkie wychowanki z gr. I.                                              

Wolontariusze z CKZiU 
w Strzelcach Opol-

skich wraz z parafią św. Waw-
rzyńca zorganizowali zbiórkę 
materiałów plastycznych oraz 
ubrań dla dzieci, które uczest-
niczą w zajęciach „ochronki” 
w Krysowicach w Ukrainie. 
Przedszkole to prowadzone jest 
przez Siostry Służebniczki NMP 
i jest to jedno z miejsc, które 
funkcjonuje pomimo trwającej 
w Ukrainie wojny. Jak zawsze 
darczyńcy okazali swoją hojność w dzieleniu się dobrem, a dzieci otrzymały także 
wiele innych rzeczy oprócz tych wskazanych jako najpotrzebniejsze, m.in. zabawki. 
Po uprzednim spakowaniu wszystkiego, zgodnie z wytycznymi, przez wolontariuszy 
i uczniów klasy 3 Pe w dniu 11.11.2022 transport został dostarczony do Krysowic. 
Radość, która widniała na dziecięcych twarzach była wyrazem wdzięczności ponad 
miarę, a każdy uśmiech na długo pozostanie w naszych sercach.

Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji, szczególnie parafii św. 
Wawrzyńca, która już po raz kolejny otwarła dla nas swoje podwoje.

Wolontariusze CKZiU

Po raz kolejny od lat uczniowie 
strzeleckiego liceum obchodzili 

Tydzień Edukacji Globalnej. W tym roku 
przebiegał on pod hasłem: ,,Solidarni 
ponad granicami”.

Wobec dynamicznych wydarzeń 
współczesności określenie ,,solidarni” 
nabiera nowych znaczeń i z pewnością 
staje się czymś, co określa postawę nie 
tylko oczekiwaną, ale i niezbędną.

 Na Ukrainie trwa wojna, a w licealnych ławach, także w Strzelcach Opolskich, 
siedzą obok siebie Polacy, Ukraińcy, a od września nawet Koreańczyk. Na listach 
obecności odnajdujemy Michała, Anię i Pawła, ale są też Anastasia, Oleh, Vitalij, 
Sejun. Świat staje się jakby mniejszy. Dlatego w szkole mówimy o współzależ-
nościach, pokazujemy różnorodność, która intryguje i otwiera na drugą osobę. 

Uczniowie widzą zatem na co dzień, że notatkę można napisać w różnych alfa-
betach, dowiadują się, że skala ocen może by dwunastostopniowa, a wakacje trwa 
nawet trzy miesiące. Ktoś jada zupę z pokrzywy czy kimchi, a ktoś pierogi, które 
ostatnio nie są już ,,ruskie”. Ze zdumieniem dowiadujemy się, że ukraińscy rówieśnicy 
licealistów znają Mickiewicza, a ,,Pan Tadeusz” może być przełożony na koreański. 

W tym roku poważne treści edukacji globalnej docierały do uczniów za po-
średnictwem kamishibai- tradycyjnego teatrzyku obrazów. Japońskiego teatrzyku, 
warto zauważyć.

Tydzień Edukacji Globalnej ma każdorazowo zwróci uwagę na istotne zagadnie-
nia o zasięgu światowym. Ostatnio jej tematykę coraz wyraźniej wyznacza współ-
czesna rzeczywistość. Migracje, prawa człowieka, współpraca między narodami 
to jednak nie tylko teoria.

Dorota Maćkula 

„Wolność – kocham i rozumiem …” 
Narodowe Święto Niepodległości w CKZiU

 Ta myśl przyświecała twórcom 
apelu z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w CKZiU. W trakcie jego 
trwania przypomniane zostały najważ-
niejsze wydarzenia z długiej i mozolnej 
drogi Polaków do wywalczenia wolnej, 
niepodległej ojczyzny. Rozbrzmiała 
melodia „Pierwszej kadrowej” i rzewna 
nuta pieśni legionowej „Rozkwitały 
pęki białych róż” w przepięknej in-
terpretacji Nikoli Niepali - uczennicy 
klasy 1 Tl1.

Usłyszeć można było również słowa 
poetów na temat wolności i ojczyzny, 
którzy zawsze żywo reagowali i reagują 
na ważne wydarzenia rozgrywające się 
wokół nich – tych dawnych, takich jak 

Maria Konopnicka, Edward Słoński, 
Janusz Szczepkowski, ale też tych bliż-
szych: Wisława Szymborska, Marek 
Grechuta, Bogdan Łyszkiewicz. Szcze-
gólnie mocno zabrzmiały słowa piosen-
ki Chłopców z Placu Broni – „Kocham 
wolność”, ponieważ w dzisiejszych 
czasach, słowo WOLNOŚĆ nabrało 
szczególnego znaczenia, ze względu 
na wojnę toczącą się za naszymi grani-
cami. Tym bardziej cenna była więc ta 
swoista lekcja historii, którą uczniowie 
CKZiU mogli odebrać dzięki wysiłkowi 
koleżanek i kolegów z klas: 

2 Te i 4 Pe oraz 4 Ta i 2 Ta (obsługa 
techniczna), przygotowujących ten apel 
pod kierunkiem swoich polonistek.

Rok szkolny 2021/2022 to czas 
świętowania w ZPO w Suchej, 

ponieważ placówka świętuje pięćdzie-
sięciolecie funkcjonowania w nowym 
budynku. 19 listopada w murach szkoły 
rozegrano również XX Jubileuszowy 
Turniej Koszykówki Dziewcząt Szkół 
Wiejskich pod honorowym patronatem 
Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej. Sędzią za-
wodów był Robert Grabowski. W szkole 
było gwarno i uroczyście, ponieważ z 
zaproszenia skorzystało wielu przyjaciół 
szkoły i znamienitych gości. 

Zawodniczki walczyły o puchary 
ufundowane przez: Gabrielę Mrohs-
-Czerkawską, Starostę Powiatu Strzele-
ckiego, Burmistrza Strzelec Opolskich, 

Jubileuszowy turniej

Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich, Prezesa 
MKS Strzelce Opolskie, Państwa Grzegorza i Reginę Skowronków, Jana Zubka oraz 
Dyrektora ZPO w Suchej.

Tegoroczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
-  I miejsce – ZPO w Suchej – trenerka: Renata Krawczyk
-  II miejsce – ZPO w Kadłubie – trener: Grzegorz Orzeł
- III miejsce – SP w Krasiejowie – trener: Artur Czichos
-  IV miejsce – SP w Kotulinie – trener: Adam Henne.

Drużyną Fair Play okrzyknięto zawodniczki ZPO w Kadłubie. Najlepszą Zawod-
niczką została Małgorzata Skolik z ZPO w Suchej, Królem Strzelców – Maja Nieświec 
z ZPO w Kadłubie, a Najmłodszą Zawodniczką Alicja Szłapa – również z Kadłuba.

Jubileuszowe rozgrywki były również okazją do rozegrania meczu pomiędzy 
absolwentkami suskiej szkoły a drużyną gospodarzy.

Doping kibiców i emocje na boisku sprawiły, że impreza udała się znakomicie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom, 

osobom zaangażowanym w przygotowanie, organizację i przebieg turnieju, za-
proszonym gościom, drużynom i ich opiekunom.

Laboratoria Przyszłości

Pierwszym wyzwaniem kulinarnym okazały się krokiety ziemniaczane z sosem 
pieczarkowo-paprykowym, które były przygotowywane od podstaw samodzielnie 
przez wychowanki. W trakcie przyrządzania dania, wychowanki poznały zasady 
bezpiecznego korzystania ze sprzętu kuchennego, uczyły się przestrzegania zasad 
higieny podczas przygotowywania posiłków oraz porządkowania swoich stanowisk 
pracy. Podczas degustacji kształtowały również umiejętność poprawnego posłu-
giwania się sztućcami i kulturalnego zachowania się przy stole.

                                                                          Joanna Gągalska-Straub

Krakowskie obwarzanki 
i nie tylko…

Pomagamy Ukrainie

Tydzień Edukacji 
Globalnej w liceum
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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

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 

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 (11)

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. 

65. Okręgowy 
Inspektorat Pracy 
w Opolu

Porady z zakresu 
prawa pracy

ul. Oleska 121 „C”
45-231 Opole

Porady prawne 
osobiście w siedzi-
bie OIP - wyłącznie 
po wcześniejszym 

umówieniu pod nu-
merem 77 47 00 900 

(numer czynny w 
godz. 07:30-15:30).

Porady prawne 
telefonicznie -

od 1 lipca 2018 r. 
telefoniczne porady 
prawne udzielane są 

wyłącznie przez 
warszawskie 

Centrum Poradni-
ctwa Państwowej 
Inspekcji Pracy w 

godzinach od 09:00 
do 15:00. Numer 

telefonu dla dzwo-
niących z numerów 

komórkowych:
459 599 000, koszt 
wg. taryfy operato-
ra. Numer telefonu 

dla dzwoniących 
z telefonów 

stacjonarnych:
801 002 006. 

 
Porady prawne 

z zakresu legalności 
zatrudnienia oby-
wateli Ukrainy na 

terytorium RP 
w języku ukraińskim 
udzielane są od po-
niedziałku do piątku 

w godz.  
09:00 - 15:00 pod 

numerem telefonu  
22 391 83 60.

Poniedziałek 
– Piątek

7.30-15.30

Porady 
udzielane są od 
poniedziałku do 
piątku w godz. 

9:00 -15:00
ul. Oleska 121 C

45-231 Opole
parter, pokój 1

https://opole.pip.gov.pl/pl/

kancelaria@opole.pip.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani
- poszukujący     
pracy
- pracodawcy

66. Centrum 
Poradnictwa
Państwowej 
Inspekcji Pracy 
(PIP)

Porady z zakresu 
prawa pracy.

Główny Inspektorat 
Pracy 

ul. Barska 28/30 
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15 
fax. 22 391 82 14

801 002 006
(dla  tel. stacj.)

459 599 000
(dla tel. kom.)
22 391 83 60

(dla obywateli 
Ukrainy zatrudnio-
nych na terenie RP)

Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 

operatora. Uwaga!!! 
naliczane są koszty 
za czas oczekiwania 

na połączenie.

Poniedziałek  
– Piątek

9.00 – 15.00

www.bip.pip.gov.pl,

kancelaria@gip.pip.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani
-poszukujący 
pracy
- pracodawcy

PRAWA  PPRACY
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Jeszcze tylko do końca listopada 
podziwiać można w Powiatowym Cen-
trum Kultury wystawę „Kolory Afryki”. 
Termin ekspozycji przedłużono z uwagi 
na duże zainteresowanie ekspozycją. 
Na wystawę składa się  ponad 200 
eksponatów z prywatnej kolekcji ojca 
Romana Woźnicy – misjonarza klarety-
na. Ta imponująca kolekcja powstawała 
przez 20 lat pracy misyjnej ojca Woźni-
cy w takich krajach, jak Wybrzeże Kości 
Słoniowej czy Burkina Faso. Wernisaż 
odbył się 14 października i wziął w nim 
udział twórca kolekcji, opowiadając 

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich otrzymało grant w wyso-
kości 146.646 zł na realizację projektu Sprawni w kulturze - zwiększanie dostępu 
do oferty Powiatowego Centrum Kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. W 
pierwszym etapie przygotowawczym projektu przeprowadzono szkolenia kadry 
instytucji i zorganizowano konsultacje społeczne, a do końca listopada opubliko-
wana zostanie nowa strona internetowa placówki. Nadszedł też wreszcie czas na 
rozpoczęcie części merytorycznej, tj. prezentacji nowej oferty kulturalnej, dosto-
sowane j do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenie inaugurujące 
projektu odbyło się 17 listopada i zgromadziło blisko  100 uczestników. Uczniowie 
Zespołu Szkół  Specjalnych przy DPS w Kadłubie, Zespołu Szkół Specjalnych przy 
DPS w Zawadzkiem, Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy, Niepublicznego 
Przedszkola „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich i Zespołu Palcówek Oświatowych 
w Strzelcach Opolskich wzięli udział w warsztatach plastycznych, sensorycznych 
i animaloterapii. Do grupy uczestników dołączyły też dzieci z oddziału integra-
cyjnego Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzelcach Opolskich. Spotkanie pełne 

Kolory Afryki w środku jesieni

Inauguracja działań animacyjnych 
projektu „Sprawni w kulturze”

było emocji i pozytywnych wrażeń, 
wypełnione zabawą i śmiechem. Był 
czas na twórczą ekspresję, ale i na 
wyciszenie. Hitem okazały się senso-
ryczne kulki hydrożelowe i malowanie 
zabarwionym na kolorowo… jogurtem. 
Powstały barwne prace plastyczne i 
pachnące żelowe desery. W ramach 
przerwy uczestnicy mieli okazję się 
posilić, aby później zrelaksować się 
podczas spektaklu teatralnego pt. 
„Polarna przygoda”. Spektakl poruszał 
ciekawe wątki ekologiczne, a widownia 
zapraszana była do wspólnej zabawy, a 
nawet wcielania się w role aktorów na 
scenie w kilkuminutowych epizodach. 
Kolejne spotkania projektowe będą 
odbywały się już w mniejszych gru-
pach i kontynuowane będą do końca 
maja przyszłego roku, a zwieńczeniem 
projektu będzie Festi wal Kultury Do-
stępnej. Każdej ze szkół zapewniony 
jest w ramach projektu transport, w 
tym autobusami niskopodwoziowymi, 
dostosowanymi do przewozu osób na 
wózkach. W planach jeszcze wycieczki 
do Muzuem Polskiej Piosenki  w Opolu, 
czy Funzeum w Gliwicach. Operatorem 
programu grantowego jest Pfron, a 
środki na jego realizację pochodzą z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Joanna Popów-Bogdoł

Dyrektor Powiatowego Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich

zarówno o swoim życiu na Czarnym Lą-
dzie, jak i zgromadzonych eksponatach. 
Wśród nich znajdują się liczne rzeźby 
z różnych rodzajów drewna, w tym 
hebanowe czy cedrowe, przedstawia-
jące zwierzęta, postacie ludzi, scenki 
rodzajowe z życia codziennego. Osobny 
dział stanowią instrumenty muzyczne 
– bębny ze skóry zwierząt,  drewniane 
cymbały czy grzechotki z wydrążonych 
owoców i muszli. Niezwykle barwną i 
kolorową kolekcję tworzą bati ki – sukna 
barwione naturalnymi barwnikami, 
bardzo żmudną i pracochłonną metodą 

woskowania. Wśród bati kowych obra-
zów wyróżnia się blisko dwumetrowej 
szerokości obraz Ostatniej Wieczerzy. 
Ciekawostką jest, że na wystawie znaj-
dują się także afrykańskie stroje, które 
można przymierzać, a każdy z ekspona-
tów – w tym bardzo ciekawe, rzeźbione 
maski – można zakupić, wspierając tym 
samym pracę misjonarzy w Afryce. 
Wstęp na wystawę jest wolny.

Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego Centrum 

Kultury w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 


