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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Sesja Rady Powiatu

Jest absolutorim dla Zarządu

Koronawirus ciągle groźny

Stan na 2 czerwca (rano): w województwie opolskim zanotowano 10 nowych przypadków zakażeń. Aż siedem z nich – w naszym powiecie: 4 kobiety, 2
mężczyźni oraz kilkuletnia dziewczynka. Pozostałe trzy przypadki odnotowano
w powiecie krapkowickim. Wszystkie te osoby zaraziły się lokalnie.
Tak więc liczba osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem w naszym województwie wzrosła do 662 (od początku epidemii z powodu COVID-19 w
woj. opolskim zmarło 47 osób, a 355 wyzdrowiało), co w przeliczeniu na 1 milion
mieszkańców daje 671,1. Prawie tyle samo, ile w województwie mazowieckim
- 671,4! Tyle tylko, że tam robi się znacznie więcej testów niż w województwie
opolskim, które pod tym względem znajduje się na szarym końcu w kraju.
Według danych Ministerstwa Zdrowia z dn. 1 czerwca, kiedy w naszym
województwie odnotowano 652 zachorowania na COVID-19 – wykonano u nas
7300 testów, a w województwie mazowieckim - 244 399.
Jak sytuacja wygląda w powiecie strzeleckim? Od początku epidemii do 2
czerwca liczba zakażonych wzrosła do 82 (pierwszy mieszkaniec trafił do szpitala
11 marca), 1 osoba zmarła, natomiast 40 mieszkańców wyzdrowiało. Liczba
objętych kwarantanną – 200 osób.
Przypomnijmy zatem: wirus wywołujący COVID-19 jest przenoszony głównie
drogą kropelkową. Możemy zarazić się, gdy znajdujemy się w pobliżu osoby, która
kicha, kaszle, a nawet wydycha powietrze. Zarazić się jednak można również
przez dotyk: gdy dotkniemy skażonej powierzchni, a następnie - oczu, nosa lub
ust. Dlatego bardzo ważne jest dokładne mycie rąk, unikanie dużych skupisk
ludzi, ale też zachowanie - w każdym miejscu, w którym aktualnie przebywamy
-odpowiedniego dystansu od osób, z którymi nie mieszkamy i noszenie maseczek
tam, gdzie to niezbędne, a nawet i tam, gdzie już tego robić nie musimy.

Na sesji zwołanej na 27 maja br.
radni podjęli uchwałę najważniejszą
dla Zarządu Powiatu Strzeleckiego:
udzielili mu absolutorium (przy
jednym głosie wstrzymującym się).
Podjęcie innej decyzji byłoby równoznaczne ze złożeniem wniosku o
jego odwołanie. Wprawdzie nie była
to pierwsza z uchwał podjętych na
tej sesji, ale jak wspomniano – najważniejsza.
Ta sesja odbyła się już w innych
warunkach, niż poprzednia – nikt nie
głosował zdalnie, wszyscy (17 radnych)
byli obecni w sali narad strzeleckiego
starostwa. Jednak obowiązywały obostrzenia spowodowane zagrożeniem
koronawirusem: 2,5 metrowe odstępy
miedzy stolikami, maseczki na korytarzu podczas przerwy na wietrzenie
sali, bez kawy i herbaty na stołach.
Radni przyznawali: czuliśmy się jak na
maturze. Ale też ta sesja przypominała
nieco egzamin: radni wystawili ocenę
Zarządowi.
dok. na str. 2

Egzaminy w cieniu koronawirusa
Gdy w marcu zamknięto szkoły i
przeniesiono nauczanie do Internetu,
dziennikarze i politycy zaczęli dyskusję co z egzaminami maturalnymi
oraz ósmoklasisty. Rozpisywano się
o dramatach młodych ludzi, którzy
stają do najważniejszych egzaminów
decydujących o studiach i wymarzonej
szkole średniej. Przez długi czas nikt
nie wspomniał nawet o jeszcze jednej
grupie młodzieży, którą czekają egzaminy wcale nie mniej ważne od innych.
22 czerwca w Technikum i Branżowej
Szkole I-go stopnia zaczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w
zawodzie potocznie zwane egzaminami
zawodowymi. W Centrum Kształce-

nia Zawodowego i Ustawicznego w
Strzelcach Opolskich do egzaminów
przystępuje ponad 200 uczniów w 10
zawodach. Dla większości z nich jest to
pierwszy egzamin, jaki zdają na swojej
drodze do zawodu – aby go zdobyć muszą zdać dwa. Grupą, której najbardziej
zależy na przystąpieniu do egzaminu,
mającego wielki wpływ na przyszłość,
są uczniowie klasy III Branżowej Szkoły
I-go stopnia, którzy kończą szkołę i aby
mieć zawód muszą ten egzamin zdać.
Zdalne nauczanie jakie trwało
w szkole, a którego jestem wielkim
zwolennikiem jako środka wspomagającego kształcenie, spowodowało,
że cykl przygotowań do egzaminów

został zakłócony, z czego również niewiele osób zdaje sobie sprawę. Przygotowanie ucznia do matury w liceum
trwa trzy lata i tylko na tym uczeń jest
skoncentrowany. W technikum okres
przygotowania do egzaminu może
trwać tylko rok lub dwa. W tym roku
uczniowie klas drugich - przystępujących do egzaminów - stracili trzy miesiące przygotowań. Zdalne nauczanie,
które przez lata było traktowane po
macoszemu, w przypadku kształcenia
zawodowego wymagało olbrzymiego
wysiłku ze strony nauczycieli. Jeśli
w niektórych zawodach, skupionych

dok. na str. 4

Maseczka konieczna
w urzędzie
Od 30 maja poluzowane zostały obostrzenia
związane z noszeniem maseczek
Nie trzeba ich nosić w przestrzeni otwartej – ale tylko wówczas, gdy jesteśmy w stanie
utrzymać 2-metrowy dystans od innej osoby.
Jeśli nie – maseczkę musimy założyć, choćbyśmy
spacerowali w parku. Maseczki są też obowiązkowe w przypadku zgromadzeń na powietrzu, a
także koncertów plenerowych, ale tam oprócz
maseczek wymagany jest również zachowanie
tego samego dystansu.

Obowiązkowo zakładamy maseczki przed wejściem do autobusu
i tramwaju, do sklepu, kina, teatru,
kościoła, do każdego urzędu. Także do
Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich.
Chcesz tu załatwić sprawę? Załóż
maseczkę. Zdezynfekuj ręce płynem
z dozownika – a te znajdują się i w
holu, i na wszystkich piętrach (albo na
korytarzu, albo w toaletach).
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dok. ze str. 1
Przyjęcie uchwały absolutoryjnej
przez Radę Powiatu poprzedziło głosowanie nad kilkoma innymi projektami
uchwał. Pierwszą z nich było przyjęcie
sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego za rok 2019 Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich (jednogłośnie pozytywnie).
Dwie następne uchwały związane były
z działalnością strzeleckiego szpitala
– wykonaniem planu finansowego
za rok 2019 oraz zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego Szpitala
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich za rok
2019. Obydwie zostały przyjęte takim
samym stosunkiem głosów: 16 radnych „za”, przy 1 wstrzymującym się.
Identycznie głosowano nad projektem
uchwały w sprawie zatwierdzenia

Absolutorim dla Zarządu

skonsolidowanego bilansu Powiatu
Strzeleckiego sporządzonego na dzień
31 grudnia 2019 roku.
Kolejnym punktem obrad było
przedstawienie przez starostę Józefa
Swaczynę Raportu o stanie Powiatu za
rok 2019. Przedłożenie radnym takiego dokumentu, obejmującego pełen
zakres działań samorządu powiatowego (i jego jednostek) we wszystkich
czterech sferach (drogi, oświata, pomoc społeczna, służba zdrowia) w roku
poprzedzającym sesję absolutoryjną
obowiązuje od dwóch lat.
Następnie - głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Strzeleckiego wotum zaufania. Nie może się ono
odbyć bez wniosku Komisji Rewizyjnej
do Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej i uzyskania pozy-

tywnej opinii w tej sprawie. Istotnie,
SO RIO pozytywnie zaopiniowała
wniosek Komisji Rewizyjnej, do czego
podstawą było wykonanie budżetu
powiatu Strzeleckiego za rok 2019 oraz
informacja o stanie mienia powierzonego. Tak więc radni mogli przystąpić
do głosowania: 16 było „za”, jeden
głos – wstrzymujący się.
Ale to nie jest jeszcze absolutorium
udzielone Zarządowi Powiatu. Zanim
do niego doszło – radni jednogłośnie
przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
za rok 2019.
I wreszcie najważniejszy moment
sesji – głosowanie nad absolutorium

dla Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła go w oparciu
o sprawozdanie finansowe Powiatu
Strzeleckiego za rok 2019, sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły
rok i pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w tych sprawach.
Absolutorium Zarząd Powiatu
uzyskał, za co w jego imieniu podziękował radnym starosta Józef Swaczyna.
Zwrócił się również z podziękowaniami
do całego Wydziału Finansowego na
czele ze Skarbnik Powiatu za wspaniałą pracę.
To nie było koniec sesji. Radni
przyjęli jeszcze kolejne uchwały w
sprawach: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024 (16 za, 1
wstrzymujący się), udzielenia dotacji z

budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowalne przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków (jednogłośnie), zmiany
budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2020 (16 za, 1
wstrzymujący się), przyjęcia rocznego
sprawozdania za rok 2019 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem, złożonego przez jednostkę prowadzącą
Warsztat – Prowincję Zgromadzenia
Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu
oraz oceny działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w
2019 r. (jednogłośnie).
Oprac. M. Górka

Jak pracuje Starostwo?
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878 )
informuję, iż:
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Pracownicy Starostwa w poniedziałki pracują w godzinach od 7.30 do 17.00. Natomiast od wtorku
do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, a w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.
2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
3. Numer telefonu na centralę telefoniczną 77 440 17 00.
4. Numery telefonów do poszczególnych Wydziałów są podane na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w zakładce: Koronawirus.
5. Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość
(telefon, email, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.). Szczegółowe informacje pod numerem
telefonu 77 440 17 97.
6. Opłaty za wszelkie czynności urzędowe wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich winny być wnoszone na rachunek bankowy lub w kasie (numery poszczególnych kont są podane
na stronie internetowej Starostwa).
II. ZADANIA NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA POMOCY OBYWATELOM:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Sprawy zakresu wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych:
1. Wydawanie prawa jazdy - w uzasadnionych przypadkach można odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę, tel. 77 440 17 06 – stanowisko nr 3 (okienko od strony
parkingu)
Wskazane wcześniejsze:
− pobranie wniosków ze strony internetowej: BIP Powiat Strzelecki - Wydział Komunikacji,
− wysłanie pocztą lub wrzucenie do skrzynki na dokumenty w budynku Starostwa,
− sprawdzenie na stronie www.info-car.pl w zakładce : Usługi->Status zamówionego dokumentu,
− prawo jazdy wysyłane jest pocztą na podany przez stronę adres zamieszkania w Polsce powyższe
dotyczy również PROFILU KIEROWCY.
2. Wydawanie dowodów rejestracyjnych – stanowisko nr 3 (okienko od strony parkingu) po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę, tel. 77 440 17 11, 77 440 17 12.
3. Wydawanie innych dokumentów komunikacyjnych - po wcześniejszym umówieniu się na dzień i
godzinę, tel. 77 440 17 06 do 10 stanowisko nr 1 i 2 w holu Starostwa dotyczy to:
− karty pojazdu, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych.
Wskazane:
− pobranie wniosków ze strony internetowej: BIP Powiat Strzelecki - Wydział Komunikacji,
− wniosek wraz z załącznikami należy wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki na dokumenty w budynku
Starostwa,
Pracownicy Starostwa po rozpatrzeniu wniosku zawiadamiają telefoniczne w jakim terminie można
dokonać rejestracji pojazdu.

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWALNY

Zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, realizowane przez Wydział w tym
dotyczące:

−

decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z2019r. poz. 1186, z późn. zm.),
− decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz .U. z 2018 r. poz.1474, z 2019r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471)
będą realizowane poprzez bezpośrednią obsługę petenta w urzędzie, przy stanowiskach zlokalizowanych w holu Starostwa Strzeleckiego, wszelkie wnioski oraz dokumentację nadal należy wysyłać
pocztą lub składać w Informacji na parterze.
Zalecam wcześniejsze umówienie się na załatwienie sprawy w urzędzie na konkretny dzień oraz godzinę
pod następującymi numerami telefonów:
• w sprawach dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót
budowalnych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- tel. 77 440 17 61 ( Gmina Kolonowskie, Gmina Jemielnica, Gmina Ujazd)
- tel. 77 440 17 63 ( Miasto i Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Zawadzkie),
- tel. 77 440 17 92 ( Miasto Kolonowskie, Gmina Izbicko, Gmina Leśnica).

WYDZIAŁ OCHORNY ŚRODOWISKA

Zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane przez Wydział, w tym dotyczące:
− decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej dla urzędów gmin na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),
− decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę
klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),
− decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
–Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396, z późn. zm.7),
− zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na
środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska
będą realizowane poprzez bezpośrednią obsługę petenta w urzędzie, przy stanowiskach zlokalizowanych w holu Starostwa Strzeleckiego.
Zalecam wcześniejsze umówienie się na załatwienie sprawy w urzędzie na konkretny dzień oraz godzinę
pod następującymi numerami telefonów:
• w sprawach dotyczących odpadów: tel. 77 440 17 81,
• w sprawach dotyczących wycinki drzew oraz zaświadczeń i nadzoru nad lasami: tel. 77 440 17 86,
• w sprawach dotyczących kart wędkarskich, rejestracji łodzi, wypisu i wykreślenia do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgłoszenia instalacji:
tel. 77 440 17 85.
III. SPRAWY Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁYCH WYDZIAŁÓW BĘDĄ ZAŁATWIANE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY, ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ORAZ PRZEZ TELEFON.
Zapewniam Państwa , że dochowamy wszelkiej staranności, aby załatwiać wszelkie sprawy. Proszę
jednak o wyrozumiałość.
STAROSTA - Józef Swaczyna

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie Powiatu Strzeleckiego
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020
r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje, także sprawy związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
W okresie stanu epidemii od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie
Powiatu Strzeleckiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.

Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.
Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).
W tym celu osoba w trakcie trwania epidemii nie jest już zobowiązana do złożenia pisemnego
oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a przedsiębiorca nie
musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Zapisów można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 77 440 17 97 bądź samodzielnie
za pośrednictwem systemu informatycznego pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.
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COVID-19 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. PRZESIĘBIORCZOŚĆ – 173,1 mln PLN

1. Działania realizowane przez OCRG:
⇒ POŻYCZKA OBROTOWA Z KARENCJĄ W SPŁACIE KAPITAŁU
ALOKACJA: 51,3 mln PLN

Pożyczki udzielane przez:
• Opolski Regionalny Fundusz Pożyczkowy,
• Fundacja Rozwoju Śląska.
Dodatkowe informacje:
• DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
• pożyczka do 500 tys. PLN,
• CEL: na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, potrzeb obrotowych charakterystycznych
dla prowadzonej działalności gospodarczej,
• okres kredytowania – do 4 lat,
• karencja w spłacie kapitału: 12 m-cy,
• oprocentowanie nawet zero procent.
Więcej:
http://orfr.opole.pl/pozyczka-dla-przedsiebiorcow-zwiazku-covid-19-na-0/
http://fundacja.opole.pl/10/strona-glowna.html

Dodatkowe informacje:
• DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
• WARUNEK: wykazanie spadku obrotów gospodarczych,
• uzależnienie dofinansowania (od 50 do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia + składki na
ubezpieczenia społeczne %), od spadku obrotów (o co najmniej 30 %)
• na ten moment wsparcie na okres nie dłuższy niż 3 m-ce,
• konieczność prowadzenia działalności przez ten okres,

⇒ DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH
PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Dodatkowe informacje:
• WARUNEK: wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej,
• uzależnienie dofinansowania (od 50 do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia + składki na
ubezpieczenia społeczne %), od spadku przychodów (o co najmniej 30 %),
• na ten moment wsparcie na okres nie dłuższy niż 3 m-ce,
• konieczność utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez ten okres.

⇒ NOWY PRODUKT: DOTACJA OBROTOWA
ALOKACJA: 27 mln PLN

Dodatkowe informacje:
• DLA KOGO: mikro i małe przedsiębiorstwa,
• aktualnie przyjęte założenia:
─ które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w
2020 roku (np. marzec) w porównaniu z obrotami z analogicznym okresem w 2019 roku, a w
przypadku gdy odniesienie się do analogicznego okresu nie jest możliwe z uwagi na krótszy
okres istnienia podmiotu – w porównaniu z grudniem 2019 roku,
─ kwota maksymalna: 100 tys. PLN dla mikro, 150 tys. PLN dla małych przedsiębiorstw,
─ CEL: na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, potrzeb obrotowych charakterystycznych dla prowadzonej działalności gospodarczej,
─ planowane uruchomienie – czerwiec 2020 r.
─ szczegółowe warunki wsparcia są obecnie uzgadniane z Ministerstwem Funduszy i Polityki
Regionalnej.

⇒ DORADZTWO PRAWNE

Dodatkowe informacje:
• DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
• 2 tys. PLN dla przedsiębiorcy,
• 100% dofinansowania,
• doradztwo prawne dla MŚP dotkniętych skutkami społeczno-gospodarczymi COVID-19 udzielane
przez Instytucje Otoczenia Biznesu
Więcej:
http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/wsparcie-dla-firm-w-czasach-covid-19/bezplatna-pomoc-prawna-17.html

3. Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju

⇒ Środki z reużycia RPO WO 2007-2013: POŻYCZKA OBROTOWA (produkt uruchomiony na samym
początku pomocy firmom, teraz zastąpiony przez pożyczki płynnościowe)
ALOKACJA: 11 mln PLN
Dodatkowe informacje:
• DLA KOGO: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
• pożyczka do 50 tys. PLN,
• CEL: na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, potrzeb obrotowych charakterystycznych
dla prowadzonej działalności gospodarczej,
• okres kredytowania – do 4 lat,
• oprocentowanie – oparte na stopie referencyjnej i marży od 3% w skali roku.
Pełna baza danych nt. pomocy w sferze gospodarki – na stronie OCRG:
http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/wsparcie-dla-firm-w-czasach-covid-19.html

2. Działania realizowane przez WUP:
ALOKACJA: 83,8 mln PLN, w tym:

─ RPO WO 2014-2020: 39,1 mln PLN, POWER: 44,7 mln PLN

⇒ DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Dodatkowe informacje:
• DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
• WARUNEK: wykazanie spadku obrotów gospodarczych,
• uzależnienie dofinansowania (od 50 do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia + składki na
ubezpieczenia społeczne %), od spadku obrotów (o co najmniej 30 %)
• na ten moment wsparcie na okres nie dłuższy niż 3 m-ce,
• konieczność prowadzenia działalności przez ten okres.

⇒ DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW
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WSPOMNIENIA O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II
Uwierzyłam: będzie dobrze

Moje spotkanie z Janem Pawłem
II to chwile, które do dnia dzisiejszego
wzruszają…. wprowadzają w zadumę
ale też dają wielki spokój „że będzie
dobrze, trzeba tylko uwierzyć” . Wyjazd był przygotowywany niemal z
rocznym wyprzedzeniem. Pani Edyta
bardzo dużo mówiła o Rzymie w
ramach naszych lekcji katechez i to
chyba Jej zauroczenie tym miastem
spowodowało, że niemal cała nasza
klasa pojechała na „wycieczkę życia”,
jak wtedy ją określałyśmy. Niestety, w
kwietniu Jan Paweł II „odszedł do domu
Ojca”. Nie ukrywam - płakałam jak małe
dziecko, zresztą nie tyko ja. Pojawiało
się pytanie dlaczego… właśnie teraz,
kiedy już wszystko przygotowane. I jak
zawsze na wysokości zadania stanęła
katechetka, która swym spokojnym
głosem powiedziała: „słuchajcie On
tam jest, czeka…. a i pamiętajcie: święty
ma więcej możliwości, żeby wyprosić
potrzebne łaski na czas matury, trzeba
tylko o to poprosić i w to uwierzyć…”
Nadszedł upragniony dzień wyjazdu. Nocna męcząca podróż; większość
dała radę choć na chwilę się zdrzemnąć. Wenecja powitała nas ulewą. Wędrówki wśród zabytków i wody, która
była już niemal wszędzie. Ale i to miało
swój urok. Jeszcze trochę i będziemy
witać się z Rzymem…. Już pojawiły się
kierunkowskazy ROMA. Wiemy, że już
kolejnego dnia skoro świt musimy się
udać na Plac św. Piotra, o godz. siódmej
mamy zamówioną mszę św. w kaplicy
tuż obok grobu Jana Pawła II. (do dziś

nie wiem, jak to się udało załatwić).
Pobudka bardzo wcześnie, szybkie
śniadanie, galowy strój i nasz wspólny
wyjazd do Watykanu. Kiedy dotarliśmy
na Plac św. Piotra było pusto, jeszcze
ciemno. Ujrzeliśmy Bazylikę pięknie
oświetloną i tylko szum wody z fontann
brzmiał jak melodia przerywająca ciszę.
Po otwarciu Bazyliki i kontroli, wszyscy
weszliśmy do krypt. Jeszcze tylko chwila
i staniemy w Jego grobu. Z wielu oczu
płynęły łzy, a pieśń na wejście nie
chciała płynąć Wspólna Eucharystia,
czas dla nas, aby tu powierzyć siebie
i swoje sprawy Bogu, kazanie bardzo
krótkie i sentencja powtarzana jak
mantra „Szukałeś nas, teraz my przyszliśmy do Ciebie”. Na zakończenie
„Barka” w naszym wykonaniu i wielkie
wyczekiwane, kiedy w końcu pójdziemy

do Papieża. Nasze kolejne zdziwienie
wszyscy przechodzą - nie wolno się zatrzymać…nam wolno… możemy wejść
za barierki (myślę z sentymentem o
tych wszystkich, którzy to dla nas przygotowali), chyba nie było osoby, która
by teraz nie płakała… WIELKIE CHWILE
MOJEGO ŻYCIA!!!!
Jeszcze cichutkie dźwięki „Barki” i
opuszczamy krypty Bazyliki św. Piotra.
Odchodząc od grobu poczułam dziwny
spokój o moją przyszłość i pewność „daj
z siebie wszystko, a maturę zdasz śpiewająco”. I tak się stało. Często wracam
do tych chwil, do momentów naszego
wspólnego zatrzymania nad grobem
Jana Pawła II. Wiem też, że jak będę
miała możliwość to wrócę tu, do miejsca gdzie moje serce zabiło mocniej.
Gosia

On zawsze daje siłę

Przez pewien czas mojego życia byłam bardzo blisko związana z Rzymem.
To właśnie tam miałam możliwość
kształcenia umiejętności językowych.
I właśnie wtedy mogłam cieszyć się
obecnością Jana Pawła II za Spiżową
Bramą. W ramach możliwości korzystałam ze spotkań z Nim w czasie audiencji
na Placu św. Piotra. W drodze do szkoły
często zatrzymywałam się tam, by choć
na chwile spojrzeć w „papieskie okno”.
W Watykanie był zwyczaj, że w święto
Matki Bożej Anielskiej (2.08) grupa
osób, najczęściej siostry zakonne,
kapłani, studenci byli zapraszani w godzinach wieczornych na nabożeństwo
różańcowe w ogrodach watykańskich.
Jakież było moje zdziwienie, kiedy
otrzymałam takie zaproszenie. W tym
momencie „milion” myśli kłębiło się w
mojej głowie: dlaczego ja?, co na siebie
włożyć?, jak się zachować?. Wieczo-

rem, kiedy cały Rzym zaczynał żyć, ja
w gronie zaprzyjaźnionych sióstr z malutką świecą w ręku weszłam za mury
watykańskie. Nagle zgiełk rzymskich
kawiarenek ucichł, wszyscy zapatrzeni
w piękno ogrodów w ciszy czekamy co
dalej. Krótkie wprowadzanie i już wiem.
To nabożeństwo różańcowe zapamiętam do końca życia. Każda z tajemnic
jest odmawiana w innym języku, my
Polacy mamy wspólnie poprowadzić tajemnicę trzecią Narodzenie Pana Jezusa
w Betlejem, tajemnicę przepełnioną
radością, która towarzyszy każdemu z
nas. Gdy zabrzmiało pierwsze Zdrowaś
Mario w języku polskim usłyszeliśmy
znajomy mocny męski głos. Tak, to
głos Jana Pawła II, który właśnie tutaj
przy grocie Massabielskiej czekał, aby
wraz z nami wspólnie dalej przeżywać

dok. na str. 5

Dla Niego każdy był ważny
Podczas mojej formacji zakonnej
zostałam skierowana przez moich
przełożonych na studia do Rzymu. Był
to dla mnie czas wytężonej pracy i
równocześnie niezwykle bogaty. Wśród
wielu wspomnień noszę w sobie te niezwykłe spotkania naznaczone bliskością
Janem Pawłem II. Było ich dużo i w
różnych okolicznościach. Korzystałam z
każdej możliwej okazji, wiedząc, że czas
pobytu w Rzymie po kilku latach się zakończy. Tymi okazjami były: audiencje
generalne,uczestnictwo w Liturgii Mszy
świętej, której przewodniczył Jan Paweł
II podczas uroczystości i świąt w Bazylice czy na placu św. Piotra, Triduum
Paschalne połączone z drogą krzyżową
w rzymskim Colosseum, Światowe Dni
Młodzieży zainicjowane w Rzymie i
wiele innych uroczyście obchodzonych
świąt kościelnych.
To wszystko było można równie
dobrze śledzić za pośrednictwem tele-

wizji i widzieć bardziej z bliska. Ale to
nie to samo. Kilkugodzinne oczekiwanie
na wejście na plac czy do bazyliki św.
Piotra, a potem trwająca długo uroczystość była dla mnie jedyna, wyjątkowa
i niepowtarzalna. Uczyłam się przeżywania powszechności Kościoła, jego
wielojęzyczności a zarazem jedności,
doświadczałam wspólnoty Kościoła,
którą tworzyli ludzie z najdalszych
krańców świata. A wszystkim nam
przewodził jeden Pasterz i to Polak.
Bardzo dobrze pamiętam pierwsze
spotkanie z 1989 r., podczas audiencji w
auli Pawła VI na Watykanie. Spotkanie
bardzo emocjonalne, bo po raz pierwszy…, bo z bliska.
Ojciec Święty spotkał się wówczas
wyłącznie z Polakami w klimacie zbilżających się świąt Bożego Narodzenia.
Była katecheza, świąteczne życzenia,
kolędy i osobiste spotkanie z tymi,
którzy byli w pierwszym rzędzie kilku

tysięcznej grupy pielgrzymów Polaków.
To była dla mnie łaska niczym niezasłużona. Mogłam pocałować pierścień papieża i otrzymałam błogosławieństwo
Ojca świętego.
Kolejne spotkania z Janem Pawła
II ukazywały mi wielki szacunek, jaki
miał do każdego człowieka. Nigdy nie
okazywał zniecierpliwienia, a przecież
z każdej strony ktoś usiłował dotknąć
się go, o coś zapytać, prosić o błogosławieństwo. Tłum otaczał go prawie
zawsze. Był zmęczony, ale nigdy nie
przeszedł obojętnie, dla niego każdy
był ważny i wszyscy równi.
Niezapomniane przeżycia łączę z liturgią Wielkiego Piątku. Treści wielkich
dni Triduum Paschalnego przeżywane
przez Jana Pawła II wywarły na mnie tak
wielkie wrażenie, że widzę wyraźnie,
nawet po upływie już ponad 25 lat od
tamtych chwil, niektóre szczegóły tych
wydarzeń. Adoracji Krzyża. Ojciec św.
Jan Paweł II zdejmował powoli szaty
liturgiczne. Zdjął nawet buty. Szedł
powoli zamyślony w kierunku krzyża.
Wydawało się, że nic wokół niego nie
istnieje. Jest tylko on i ukrzyżowany
Chrystus, do którego przybliżał się
wielokrotnie przyklękając. Dla mnie był
świadkiem żywej wiary, która nie jest
ciężarem, lecz sensem życia.
Najcenniejsze wspomnienia, o
których jest mi nawet trudno mówić
to przeżywanie kilku Mszy świętych
w prywatnej kaplicy Ojca Świętego na
Watykanie. Nie poczytuję sobie tego
za wyróżnienie ale jako dar i zadanie.
Wszystko było takie proste. Był wieczór
2 maja, nazajutrz uroczystość Maryi
Królowej Polski, liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza i telefon,
który odbiera siostra przełożona na naszej placówce w Rzymie. Proszę przyjść

jutro na Mszę świętą do kaplicy Ojca
św. i przygotować liturgię po polsku.
Mogą przyjść 4 siostry, spotkanie o
godz. 6.30 przed Bramą Spiżową przy
wejściu na Watykan. Na tę Mszę św.
było zaproszonych kilkanaście osób,
bo tylko tyle mieściło się w małej kaplicy. Cisza, skupienie, modlitwa Ojca
Świętego głęboko zapadły mi w sercu,
wspólny śpiew i długie dziękczynienie
po Komunii świętej, podczas którego
można było usłyszeć spontanicznie
wypowiadane słowa rozmowy z Kimś,
kogo nikt nie widział. Po Mszy św. krótkie spotkanie w bibliotece po czym Ojciec św. udawał się na śniadanie, a my
nieco spóźnione na wykłady. I ostatnie
osobiste spotkanie z Janem Pawłem II –
to lipiec 1996 roku. Za kilka dni miałam
wracać. Ostatnia niedziela, by spotkać
się na modlitwie Anioł Pański z Ojcem
św. Wczesnym rankiem razem z moją
współsiostrą jedziemy pociągiem do
Castell Gandolfo. Jak zwykle o godz.
12.00 modlitwa, a po niej pełen radości
i śpiewu dialog Ojca świętego wiernymi. Po czym Ojciec św. podchodzi do
każdej grupy i pozuje do zdjęć. Nie
wiem, jak to się stało, ale w pewnej
chwili stanęłyśmy naprzeciw papieża i
na szczęście moja współsiostra, która
jest o niebo odważniejsza ode mnie,
wyrecytowała: Ojcze święty skończyłyśmy studia i wracamy do Polski, a
On na to „no wracajcie i sprawujcie
się dobrze”.
Dziś śmiało mogę powiedzieć, że
doświadczyłam w życiu niezwykłej
łaski, bo dane mi było spotkać Jana
Pawła II. To czas mojego wzrastania
był naznaczony jego obecnością. Patrzyłam, zadziwiałam się jego postawą,
i tak kształtowało się moje wnętrze
To dzięki tym spotkaniom w pewien

sposób ukształtowały się mój charakter,
moje spojrzenie na świat i na drugiego
człowieka, moja wiara i moja osobista
relacja do Boga.
Trudny był dla mnie okres, gdy
będąc już z dala od Rzymu widziałam
pogłębiającą się chorobę Jana Pawła II.
Dla mnie był on zawsze taki mocny, powiedziałabym niezwyciężony, a teraz jawił się jako pozbawiany sił, ogołocony,
bezbronny wobec fizycznych dolegliwości. Znosił to wszystko z cierpliwością,
niczego nie ukrywając. Zrozumiałam
wtedy, że i słabość, cierpienie , niemoc
mają coś do powiedzenia. Nie trzeba
się tego bać, nie trzeba się ich wstydzić,
bo one uszlachetniają człowieka. Uczył
w ten sposób nas, jak trzeba dźwigać
krzyż. Do końca.
Z wielką radością po wielu latach wróciłam znów do Rzymu. Moje
spotkanie z Janem Pawłem II trwało.
Stanęłam przy Jego grobie w otoczeniu
grupy młodych ludzi uczniów Zespołu
Szkół Zawodowych (obecne CKZiU) w
Strzelcach Opolskich, dziś absolwentów
tej szkoły, oraz nauczycieli. Byliśmy na
pielgrzymce śladami wielkiego Polaka
i wielkiego orędownika u tronu Boga.
W ciszy grot bazyliki św. Piotra był czas
na rozmowę, modlitwę i wyrażenie
wdzięczności za przykład jego pięknego
życia.
A potem było kolejne spotkanie 1
maja 2011 roku, dzień beatyfikacji Jana
Pawła II. Wielki tłum ludzi, zmęczenie,
… i radość wszystkich, którzy byli na Placu św. Piotra. Dziś jesteśmy wszyscy już
świadkami tego, że on jest wśród nas,
że jego wstawiennictwo u Boga wyprasza ludziom wiele łask, zdrowie, zdanie
egzaminów, szczęście w rodzinie.
SM. Wirgilia
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Ponad 2 tysiące ﬁrm
złożyło wnioski o pomoc

WSPOMNIENIA ...
dok. ze str. 4

On zawsze daje siłę

kolejne tajemnice umiłowanej przez
siebie modlitwy. Papież tak bardzo
naturalnie włączył się w nabożeństwo,
a jego rozmodlona twarz była jakby
nieobecna. Wydawało się, że każde
„Zdrowaś” wypowiadane przez Jana
Pawła II to jakby osobiste spojrzenie na
to co dokonało się w Nazarecie. On po
prostu towarzyszył tej tajemnicy życia
Matki Bożej. Zakończeniem nabożeństwa była wspólna pieśń oczywiście w
języku polskim „Była cicha i piękna jak
wiosna” i znowu przodował ten mocny
papieski głos. Błogosławieństwo, kilka
słów z Papieżem i trzeba nam opuścić
mury watykańskie. I choć łza cicho
wypływa z oczu wiem, że to było nabożeństwo, które w mojej pamięci będzie
obecne na zawsze.
Kolejne spotkanie z Janem Pawłem
II miało miejsce w roku 2000 na Światowych Dniach Młodzieży. Wybraliśmy
się z grupą młodzieży z naszej parafii
(św. Wawrzyńca). Wraz z ówczesnym
wikarym ks. Gajewskim i niemal 50
osobami zamieszkaliśmy w sercu
Wiecznego Miasta na Piazza del Popolo. Czar i urok miasta pozostał taki sam,
ale my czekaliśmy na dzień spotkania z
Janem Pawłem II na Placu św. Piotra.
Cały dzień oczekiwania, każdy z swoim
sektorze, w temperaturze ponad 40
stopni, polewani przez armatki wodne,
zmęczeni, jesteśmy tam, aby spotkać
samego Ojca św. O godzinie 20.00 białe
papamobile z Janem Pawłem II pojawia
się w bramie watykańskiej. Papież
jedzie do każdego z sektorów, aby się
z nami przywitać, aby nas zaprosić do
wspólnego poznawania Boga i trwania przed Jego obliczem. Wieczorne
nabożeństwo trwa stosunkowo długo,
zanim opuściliśmy Plac św. Piotra już
światło. Tydzień rzymskiej przygody
szybko się kończy, ale jeszcze raz na Tor
Vergata spotkamy się Papieżem. Koło
południa wielki plac zaczyna zapełniać
się młodymi ludźmi, którzy przybyli tu

z odległych stron świata, aby posłuchać
słów, pobyć i wspólnie z Janem Pawłem
II się modlić. Gdy we Włoszech zapadł
zmierzch, Tor Vergata się rozświetliło
blaskiem fleszy, bo właśnie Papież
przemierza przez sektory, podaje
dłonie, uśmiecha się i z cierpliwością
czeka aż młody świat się wyciszy
aby uklęknąć do wspólnej modlitwy.
Kompleta (modlitwa na zakończenie
dnia) odmawiana z Papieżem miała
bardzo uroczysty wymiar, pojawiły się
zadania dla każdego z nas, zadania,
które wyznaczył nam sam papież. A na
zakończenie wspólna „biesiada z Janem
Pawłem II” przy muzyce i niespodzianka
niemal 30 minutowy pokaz sztucznych
ogni, to prezent który dostaliśmy od
Jana Pawła II. Potem szybka toaleta,
układanie śpiworów i noc pod gwiazdami, bo rano Papież odprawi dla nas
Mszę św., która zakończy Światowe
Dni Młodych Roma 2000. Skoro świt
pobudka, bo papież już jest z nami.
Przyjechał z samego rana, na pytanie
dlaczego tak wcześnie odpowiada że:
„Każdy ojciec musi sprawdzić czy dzieci
grzecznie śpią” . Uroczysta Eucharystia,
w czasie której Jan Paweł II zwraca się
do każdego z nas indywidualnie. Pyta,
dokąd zmierzasz…. Czy wybrałaś dobrą
drogę. Mówi, że czasem warto iść pod
prąd i żebyśmy od siebie wymagali,
aby świat był lepszy. I znowu ogromna
cierpliwość Papieża dla nas wszystkich,
Jego wielki szczery uśmiech, dobre
serce i zapewnienie, że o nas pamięta,
każdy zabiera z sobą do swojego domu
rodzinnego.
Po latach wróciłam do Rzymu,
jednak już innego, bo bez Jana Pawła
II, tak myślałam, ale musiałam zmienić
zdanie. Ilekroć wracam, do Wiecznego
Miasta a zdarza się to dość często, swoje pierwsze kroki kieruję do grobu św.
Jana Pawła II. By tam zaczerpnąć siły,
by się wyżalić i zapytać jak dalej żyć…
Edyta

To był najlepszy dzień

Pamiętam, że gdy byłam jeszcze
nastolatką, moja szkoła organizowała
wycieczkę do Włoch. Poprosiłam wtedy
rodziców, żebym mogła pojechać na
tę wycieczkę. Myślałam, że będzie to
kolejny wyjazd, dzięki któremu będę
mogła zwiedzić ten przepiękny kraj
i jego zabytki. Jednak był dzień, w
którym pojechaliśmy do Watykanu na
spotkanie z Papieżem Janem Pawłem
II. Plac św. Piotra był wtedy wypełniony
po brzegi wiernymi z całego świata. Kiedy Papież pojawił się na placu, człowiek
poczuł coś duchowego, czego nie da
się przekazać słowami, ale na pewno
można było poczuć spokój. Pamiętam
jak Jan Paweł II zwrócił się do nas w

ojczystym języku. W tym momencie
poczułam dumę i radość. Słuchając
go, człowiek chciał być lepszym człowiekiem, ponieważ jego słowa trafiały
w samo sedno. Słowa te po dziś dzień
pozostają w mojej pamięci. Wierzę w
to, że wiara, nadzieja i miłość mogą odmienić nasz los w sposób diametralny.
Dzień spędzony z naszym Papieżem
okazał się najlepszym dniem całego wyjazdu oraz jednym z najważniejszym w
moim życiu. Dlatego jestem wdzięczna
moim rodzicom oraz organizatorom za
możliwość wysłuchania słów Papieża
oraz wspólną modlitwę.
Krystyna Sz.

W poprzednim numerze prosiliśmy naszych Czytelników
o wspomnienia związane ze św. Janem Pawłem II,
a okazją do tego była Jego 100 rocznica urodzin.
Dziękujemy!

Mowa tu tylko
o tych mikro-,
małych i średnich, które złożyły wnioski do
Powiatowego
Urzędu Pracy
w Strzelcach
Opolskich, a
przecież firmy
mogą ubiegać
się o wsparcie także w innych źródłach.
Taki stan odnotowano na koniec
maja. Wniosków zapewne będzie jeszcze więcej - ocenia Norbert Jaskóła,
dyrektor strzeleckiego PUP, zwłaszcza
w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.
Najchętniej w naszym powiecie
przedsiębiorcy sięgają po pożyczki w
wysokości 5 tysięcy zł. Taką pomoc Tarcza Antykryzysowa przewiduje dla firm
zatrudniających do 10 osób. Pożyczka
jest niskooprocentowana, a może być
umorzona wraz z odsetkami, jeśli mikroprzedsiębiorca przez trzy miesiące
nie zmniejszy zatrudnienia.
- Do końca maja do naszego PUP
wpłynęło 1808 wniosków o pożyczkę
– mówi Norbert Jaskóła. – Wsparcie
w tej formie uzyskało już 1576 mikrofirm, łącznie na kwotę ok. 7,88 mln zł.
Pozostałe to sprawy z ostatnich dni lub
te, które wymagają wyjaśnień. Bardzo
często zdarzają się błędy we wnioskach:
dane we wniosku nie zgadzają się z
zapisami w CEIDG (czyli Centralnej
eEwidencji Działalności Gospodarczej)
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lub KRS (Krajowy Rejestr Sądowy):
zdarzają się pomyłki w adresie, nawet
w nazwach firm. Stąd nasz apel na
Facebooku PUP i na stronie internetowej o uważne wypełnianie formularzy.
Gdybyśmy pracowali tak, jak przed
epidemią, czyli twarzą w twarz z klientem – wszystkim byłoby łatwiej, ale
zasady kontaktów zmieniły się i dziś są
zupełnie inne ze względu na zagrożenie koronawirusem. W dodatku część
przedsiębiorców już składa wnioski o
umorzenie pożyczki. Nie należy tego robić teraz, a dopiero po 3 miesiącach od
otrzymania pożyczki – w ciągu 14 dni.
Kolejna forma wsparcia, którą można uzyskać za pośrednictwem PUP, to
dofinansowanie części wynagrodzenia
pracowników mikro-, małych i średnich
firm. Dotychczas 155 firm uzyskało
to dofinansowanie dla 958 swoich
pracowników – w kwocie 1,191 mln zł
wypłacanej przez 3 miesiące. Zapewne
z tego typu wsparcia będzie chciało
skorzystać więcej firm, bo – jak mówi N.
Jaskóła – jeszcze w marcu zbyt dużych
spadków w obrotach widać nie było,
kwiecień już wyglądał gorzej, ale istotny może być spadek obrotów w maju.
Aby uzyskać pomoc z tej części Tarczy
Antykryzysowej, trzeba pokazać spadek
obrotów w stosunku do takich samych
miesięcy w roku 2019. Wybór miesięcy
leży wyłącznie po stronie pracodawcy
(przy czym ustawa dopuszcza, aby
okresy porównawcze rozpoczynały się
w trakcie miesiąca, wówczas za miesiąc
uważa się 30 dni). A im większy spadek

obrotów – tym pomoc większa.
- W tym miejscu ponownie muszę
zwrócić uwagę na błędnie lub niekompletnie wypełniane wnioski, a takich
jest zdecydowanie za dużo – mówi
dyrektor PUP. - Jeśli trzeba przedsiębiorców prosić o poprawienie błędów,
uzupełnienia lub usunięcie wadliwych
wpisów – to wydłuża ich czas oczekiwania na pomocy finansową.
Trzecia forma pomocy oferowana
za pośrednictwem PUP to dofinansowanie do części prowadzenia działalności dla firm 1-osobowych. Do końca
maja wpłynęły 163 wnioski, do dziś
(2 czerwca – przyp. red.) pozytywnie
zostało rozpatrzonych 149, na łączną
kwotę 382 tysięcy złotych, wypłacanych przez 3 miesiące. Niestety, tu też
zdarzają się pomyłki we wnioskach.
Pomoc nie przysługuje również rolnikom, którzy nie mają wpisu do CEIDG,
mimo tego, że często zatrudniają pracowników.
I wreszcie ostatnia, czwarta forma
wsparcia realizowana za pośrednictwem PUP – to pomoc dla organizacji
pozarządowych, zatrudniających pracowników. Do końca maja wpłynęło
pięć wniosków, na łączną kwotę 6,5
tysiąca złotych. Z tego wsparcia mogą
też korzystać organizacje kościelne
(np. parafie), w których z uwagi na
COVID-19 nastąpił spadek wpływów.
Oczywiście dofinansowanie dotyczy
tylko części wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych przez parafie lub organizacje pozarządowe.

Egzaminy w cieniu koronawirusa

bardziej na pracy biurowej jak logistyk czy spedytor, można nauczanie
prowadzić bez większych przeszkód,
to w przypadku większości zawodów
było to utrudnione. Dawali sobie radę
uczniowie kształcący się w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych, szlifujący umiejętności w domu.
Największy problem z przygotowaniem
do egzaminu mieli uczniowie kształcący
się w zawodach wymagających specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.
Niestety, zdalnie nie da się nauczyć
wykonywania instalacji elektrycznych,
układów mechatronicznych oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). W tym przypadku należą się
wielkie słowa uznania dla nauczycieli
uczących przedmiotów zawodowych,
którzy przez cały okres zdalnego nauczania przekazywali uczniom wiedzę
i umiejętności, które teraz szlifują w
ramach konsultacji.
Sam egzamin, jest dla uczniów
również dużym wyzwaniem. Składa się
z dwóch części – pisemnej, czyli testu
zawierającego 40 pytań, na które uczeń
musi odpowiedzieć w ciągu 60 minut
oraz części praktycznej. Część praktyczna może odbywać się w czterech
formach – dokumentacji wypełnianej

w formie papierowej, dokumentacji wykonywanej z wykorzystaniem
oprogramowania na stanowiskach
komputerowych, wykonania zadania
na stanowisku egzaminacyjnym oraz
wykonania w wykorzystaniem sprzętu
komputerowego. Ostatnie dwie formy
to egzaminy przeprowadzane w obecności zewnętrznego egzaminatora,
który na bieżąco ocenia pracę ucznia.
O skali trudności egzaminów niech
świadczy fakt, że aby egzamin zdać,
uczeń musi z części pisemnej zdobyć 50
proc., a z praktycznej 75 proc. punktów,
co przy 30 proc. na maturze sprawia
wrażenie. Dodatkowym obciążeniem
jest to, że na poprawę egzaminu uczeń
musi czekać do kolejnej sesji (w roku są
dwie), gdyż nie przewidziano terminów
dodatkowych.
Obecny rok, zupełnie wyjątkowy, niesie ze sobą też utrudnienia w
planowaniu i przeprowadzaniu egzaminów. Gdy na przełomie stycznia i
lutego zaczynało się ich planowanie,
nikt nie przypuszczał, co nas czeka.
Zbliżająca się sesja egzaminacyjna na
długo zapadnie w pamięć. Uczniowie
na egzamin będą musieli przyjść w
maseczkach, które będą mogli zdjąć
dopiero po wejściu do sali i będą mu-

sieli zakładać w przypadku kontaktu z
zespołem nadzorującym. Zmniejszona
została ilość osób mogących przystąpić
do egzaminu w jednej sali. W latach
ubiegłych egzamin pisemny mogło
zdawać 14 osób jednocześnie. Obecnie
- tylko 7 zdających, a pozostali czekają
pod opieką nauczyciela na zakończenie
egzaminu przez pierwszą grupę i możliwość swojego wejścia do sali. Niektóre
egzaminy musiały zostać rozdzielone na
dwie pracownie tak, aby wszyscy mogli
do egzaminu przystąpić w tym samym
czasie, ale jednocześnie muszą zostać
zachowane zasady bezpieczeństwa.
Wymusza to powoływanie kolejnych
zespołów nadzorujących, w skład
których wchodzą również nauczyciele
z innych szkół. Niektóre egzaminy wymagają szczególnego przygotowania
pracowni, np. poprzez ustawienie przegród z pleksi, by uczniowie znajdujący
się w odległości mniejszej niż 1,5 m od
siebie nie mieli ze sobą kontaktu.
Bezpieczeństwo na egzaminie
będzie zależało od tego, czy wszyscy będziemy przestrzegali zasad. Przygotowania do egzaminów trwają w szkołach
od kilku tygodni – jak przygotowali się
uczniowie, dowiemy się w sierpniu – po
ogłoszeniu wyników. Trzymamy kciuki!
Wojciech Majkowski

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
wszystkim Rodzinom Zastępczym
najserdeczniejsze podziękowania
za trud wychowania drugiego człowieka.
Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości
w pełnieniu tej niezwykłej i społecznie potrzebnej funkcji
Rodziny Zastępczej oraz samych szczęśliwych dni.
Rada i Zarząd
Powiatu Strzeleckiego
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Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi
Obecne czasy są bardzo trudne
również dla konsumentów. Problemów nie brakuje i utrudnione jest
dochodzenie swoich praw. Rzecznik
Konsumentów odbiera codziennie
kilkanaście telefonów i maili. Wiele
spraw dotyczy usług turystycznych
– planowane wakacje, wyjazdy, noclegi, wpłacone zaliczki na przyjęcia w
restauracjach, koncerty, problemy z
kontaktem z przedsiębiorcami. Rzecznik stara się łagodzić napięte sytuacje
interweniuje w imieniu konsumentów.
Nasiliły się również problemy związane
z zakupami na odległość, gdyż więcej
konsumentów kupowało na odległość,
w związku z ograniczeniami w sklepach
stacjonarnych. Rzecznik udzielił wielu porad dotyczących problemów z
realizacją zamówienia przez Internet,
podstąpieniami od takich umów oraz
reklamacjami. Wielu konsumentów
skarży się na ofertę programową
telewizji cyfrowych – wykupili konkretne drogie kanały sportowe, a nie
mogą oglądać bieżących rozgrywek.
Mnóstwo konsumentów skarży się na
zawyżanie cen przez przedsiębiorców,
zarówno sprzedawców jak i usługodawców w związku z pandemią, co nie
zawsze jest uzasadnione. Poniżej przykłady najczęstszych pytań i problemów.
• Kiedy mogę odstąpić od imprezy
turystycznej?
Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z
dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz.
2361) konsument może odstąpić
od umowy z powodu wystąpienia
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu imprezy lub jego
najbliższym sąsiedztwie, które mają
znaczący wpływ na realizację imprezy
turystycznej lub przewóz podróżnych
do miejsca docelowego. Taką sytuacją
jest np. epidemia. W tym wypadku
konsument nie jest obciążany kosztami
odstąpienia od umowy. Nie należy mu
się jednak żadne odszkodowanie lub
zadośćuczynienie od organizatora.
Organizator musi zwrócić konsumentowi wpłacone pieniądze w ciągu 14
dni od dnia, w którym oświadczenie o
odstąpieniu zostało skutecznie złożone.
Uwaga! Przepisy uchwalone w związku
z epidemią każą uznać, że do skutecznego złożenia oświadczenia dochodzi
dopiero 180 dni po tym, jak podróżny
powiadomił biuro o odstąpieniu (art.
15k ustawy o COVID-19).
Pamiętajmy, że sytuacja związana
z epidemią zmienia się dynamicznie,
więc wskazany powyżej przepis nie
musi uzasadniać odstąpienia w tym
momencie od umowy dotyczącej imprezy, która ma odbyć się na przykład
dopiero w październiku.
• Moja wycieczka została odwołana,
ale biuro odmawia mi zwrotu pieniędzy. Proponuje zmianę terminu, inną wycieczkę albo voucher
(ważny przez rok).
Jeśli biuro odwołało wycieczkę,
ma obowiązek zwrócić pieniądze. Jeśli
proponuje inne rozwiązanie (voucher
lub inna wycieczka), podróżny może się
na nie zgodzić, ale nie musi. To może
być okazja do wynegocjowania dobrej
oferty. Jeśli konsument woli odzyskać
pieniądze, nie musi akceptować propozycji biura. Jednak zwrot dostanie
dopiero za pół roku, bo przepisy uchwalone w związku z epidemią każą uznać,
że do rozwiązania umowy o imprezę
turystyczną dochodzi dopiero 180 dni
po tym, jak informacja o odwołaniu
imprezy została faktycznie przekazana
konsumentowi. Potem biuro ma jeszcze
14 dni na zwrot pieniędzy.
• W Internecie czytałem, że można
uzyskać odszkodowania z tytułu
odwołanego lotu. Czy w związku
z tym, że mój lot został odwołany,
mogę się o nie starać?

Przewoźnik może powołać się na
wybuch epidemii w miejscu docelowym jako na nadzwyczajną okoliczność,
która zwalnia go z obowiązku odszkodowawczego.
• Czy kupony typu Groupon powinny zostać przedłużone o czas
zamknięcia punktów usługowych
danego rodzaju?
Konsument może domagać się
zmiany terminu realizacji świadczenia
lub zwrotu pieniędzy za kupon. Jeżeli
jedno ze świadczeń wzajemnych stało
się niemożliwe wskutek okoliczności, za
które żadna ze stron odpowiedzialności
nie ponosi (zamknięcie restauracji/
kina/spa itd. z powodu epidemii), strona, która miała to świadczenie spełnić,
nie może żądać świadczenia wzajemnego (zapłaty za kupon), a jeśli już otrzymała, musi je zwrócić (tak stanowi art.
495 KC). Nie ma więc podstawy do tego,
aby kupon na daną usługę „przepadał”
ze względu na upływ terminu jego realizacji w sytuacji, gdy jego realizacja
jest niemożliwa.
• Żyję z udzielania prywatnych
lekcji. Wszyscy moi uczniowie odwołali zajęcia i wygląda na to, że
przez najbliższe miesiące nie będę
miał żadnego dochodu. A muszę
spłacać kredyt mieszkaniowy. Czy
mogę liczyć na odroczenie raty?
W umowach kredytu zawieranych
z bankami zwykle przewidziane są
rozwiązania umożliwiające
umożliwiaj
zawieszenie
spłacania rat kredytu (tzw. wakacje
kredytowe). Związek Banków Polskich
deklaruje, że banki będą obecnie
stosować uproszczone procedury w
przypadku wniosku o zawieszenie rat.
Takie rozwiązanie (wydłużenie okresu
kredytowania i w związku z tym wyższe
koszty kredytu) wiąże się z wydłużeniem okresu kredytowania, więc bank
może naliczyć dodatkowe odsetki za
wydłużenie okresu kredytowania.
• Kupiłem abonament płatnej telewizji, żeby oglądać na żywo
transmisje z wydarzeń sportowych
(np. mecze Ligi Mistrzów). Czy
mogę żądać obniżenia opłat abonamentowych w związku z tym, że
te wydarzenia są odwołane?
Umowa o dostęp do konkretnych
kanałów jest niezależna od ich zawartości. Niekorzystne zmiany ramówki nie
uprawniają konsumentów do bezkosztowego rozwiązania umowy.
• Złożyłam reklamację drzwi, a
dokładniej - klamki. Sprzedawca
uwzględnił reklamację, ale zastrzegł, że realizacja naprawy odbędzie się w terminie późniejszym.
Czy miał do tego prawo?
Według obowiązującego prawa
reklamacja powinna być załatwiona
„niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla kupującego”. Ale
warunki są szczególne, więc wskazane
jest, aby i przedsiębiorcy, i konsumenci
wykazali się podejściem indywidualnym i opartym na zdrowym rozsądku.
Wszyscy powinniśmy uwzględniać to,
że w kraju obowiązuje stanu epidemii.
Wiążą się z nim trudności, np. w dostawie narzędzi lub części, ale także jest
to związane z tym, że niektórzy konsumenci, szczególnie ci starsi, potrzebują
więcej niż zwykle pomocy i wsparcia.
Pamiętajmy, iż każda sytuacja jest
inna, w tych trudnych chwilowo czasach musimy zdawać sobie sprawę, iż
czasem występuje nadzwyczajna zmiana stosunków niezależna od stron umowy i warto również brać pod uwagę zasady współżycia społecznego. W razie
problemów zachęcam do korzystania z
pomocy Rzecznika. Wiele innych cennych porad można znaleźć również na
stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w zakładce KORONAWIRUS. Życzę dużo zdrowia i jak najmniej
problemów konsumenckich.
Małgorzata Płaszczyk – Waligórska

Powiedzmy wreszcie: dość

Hejt rozlewa się wszędzie. Także u nas, niestety. Powodem może być
wszystko. Stwierdzenie u kogoś zakażenia koronawirusem. Bycie lekarzem,
pielęgniarką czy ratownikiem medycznym. Górnikiem. Śązakiem. Niemcem.
Gejem. Arabem. Azjatą. Myślącym inaczej. Mówiącym inaczej. Innym.
Hejt w sieci rani naprawdę. Reaguj
na hejt
Nasze codzienne życie coraz częściej przenosi się do sieci. Zalewa nas
konieczność logowania się w wielu
portalach związanych z koniecznym
funkcjonowaniem: banki, urzędy, fora,
media społecznościowe.
Coraz częściej czujemy się jak login
i hasło, a nie żywy człowiek.
Część naszego życia w naturalny
sposób odbywa się w sieci. I tak jak to
w życiu bywa, w związku z rozwojem
cyfryzacji, doświadczamy w związku
z tym wielu korzyści, ale niestety też i
wielu zagrożeń.
Dziś chciałabym poruszyć zjawisko internetowego hejtu. Hejt to
spolszczona nazwa angielskiego słowa
hate co oznacza nienawidzić. Kiedy
nasze funkcjonowanie przenosi się do
internetu, tu też przenoszą się emocje
i zachowania.
Poruszając się w internetowym
świecie czujemy się niewidoczni, a wtedy łatwiej o poluzowanie hamulców…
trochę tak jak po alkoholu lub jakiś
środkach psychoaktywnych.
Internet pełen jest treści, które
noszą znamiona mowy nienawiści,
hejtu i cyberprzemocy. Obrażanie,
znieważanie i ośmieszanie to stały
krajobraz w komentarzach pod filmami,
zdjęciami, postami, czy artykułami.
Do tego dochodzą też szantaż w sieci
i rozpowszechnianie kompromitujących
materiałów – bo hejt to nie tylko tekst,
ale też grafiki i filmy.
Hejt to próba poniżenia kogoś,
wyśmiania albo upokorzenia. Najczęściej w anonimowy sposób przez ludzi
sfrustrowanych, którzy nic w życiu nie
osiągnęli albo próbują w ten nieudolny
sposób podnieść niskie poczucie własnej wartości. Nazywani są powszechnie
hejterami.
Kiedy pojawia się hejt w sieci?
Zazwyczaj wtedy, gdy natrafiamy
na kontrowersyjny temat, który pobudza emocje. Angażująca dyskusja potrafi doprowadzić do mocnej wymiany
zdań. Jednak tym, co wyróżnia hejt od
zagorzałej dyskusji, to sposób komunikacji i brak jakichkolwiek wartości
merytorycznych wypowiedzi.
Do niedawna mowa nienawiści
była domeną internetowych trolli
ukrywających się za anonimowymi
avatarami. Obecnie coraz więcej osób
nie boi się obrażać innych nawet pod
własnym imieniem i nazwiskiem.
Nienawistne i obrażające komentarze
wylewają się niemal ze wszystkich
zakamarków internetu.
Warto pamiętać również, że łatwość obrażania innych w Internecie
wynika po części z anonimowości i
dystansu, który buduje siedzenie przed
monitorem.
Według badań ponad 32 proc.
nastolatków doświadczyło wyzywania
w internecie, a poniżany i ośmieszany
przez swojego rówieśnika był co piąty
z nich (20 proc.). Świadkami zachowań
przemocowych w stosunku do swoich
znajomych było blisko 60 proc. badanych. Najczęstszymi, obserwowanymi
przez młodzież negatywnymi zjawi-

Rozdaliśmy
tysiące
maseczek

Powiat Strzelecki przekazał ostatnią
partię maseczek ochronnych – jednorazowych i wielorazowego użytku – dla
wszystkich naszych siedmiu gmin.
Maseczki przeznaczone są do dystrybucji wśród ich mieszkańców w wieku
powyżej 65 roku życia.

skami są: wyzywanie ich znajomych
(59,7 proc.) oraz poniżanie i ośmieszanie ich (58,1 proc.). Rozpowszechnianie
kompromitujących materiałów na temat swoich znajomych zadeklarowało
33 proc. nastolatków1.
Powodem hejtowania jest między
innymi chęć dowartościowania siebie.
Hejterzy chcą błyszczeć, być ponad. To
przeważnie osoby zakompleksione, nie
znające swych wartości.
Kolejną przyczyną hejtu jest zazdrość lub brak tolerancji.
W wirtualnym świecie możemy wydobyć z siebie to, co mamy negatywnego. Tu nie ma hamulców, nie mówi się
nikomu nic prosto w oczy. Są hejterzy,
którzy posługując fałszywym nickiem,
danymi urządzają sobie zabawę w obrażanie, ośmieszenie i ranienie innych.
To, co dla nich jest zabawą, dla innych staje się prawdziwym dramatem.
Znamy przecież z mediów wiele sytuacji, gdzie po hejterskim ataku ktoś
nie radząc sobie z taką falą agresji i
nienawiści nie potrafi dalej żyć, popada
w depresję, a w konsekwencji nawet
popełnia samobójstwo.
Słowa ranią… często bawet bardziej
niż agresja fizyczna. Hejt to nic innego
niż agresja.
Miałam okazję sama być świadkiem
z pozoru niewinnych rozmów na jakiś
określony temat. W momencie, kiedy
ktoś z dyskutujących miał inne zdanie,
nagle dowiadywał się strasznych rzeczy o SOBIE, a nie o komentowanym
zdarzeniu.
Ostatnio najczęściej jesteśmy
świadkami politycznego hejtu, kiedy
spotykają się zwolennicy i przeciwnicy
rożnych politycznych opcji. Odchodzi
się od merytorycznej dyskusji na rzecz
zwykłych pyskówek i obrażania.
Jeśli pozwolimy aby złość, agresja,
nienawiść przejęła kontrolę nad naszym życiem, to możemy być pewni,
że to zniszczy także nas.
Myślisz, że hejt Cię nie dotyczy?
Jest wręcz przeciwnie. Zastanawiałeś
się kiedyś, ilu rzeczy nie osiągnąłeś, bo
czyjaś krytyka podcięła Ci skrzydła? Jak
się czułeś po głupich żartach pod swoim adresem? Jak wpłynęły na Ciebie
chamskie komentarze, niesprawiedliwe
słowa usłyszane w pracy, bezpodstawnie negatywne oceny w szkole?
Co zrobić aby przeciwdziałać
hejtowi?
Przede wszystkim nie bądź obojętny: REAGUJ !!!!!
Zgłoś administratorowi strony
informacje o hejcie.
Nie zostawaj sam z przemocą, poproś o pomoc, rozmawiaj.
Nie odpowiadaj agresją na hejt.
Odcinaj toksyczne znajomości.
Poproś o wsparcie najbliższych.
Zgłoś problem na policji.
W sieci tak naprawdę nikt nie jest
anonimowy. Każdego użytkownika
można namierzyć za pomocą adresu
IP, danych komputera, przeglądarki. Jak

również udostępnianych na wniosek
policji / prokuratury przez dostawcę
internetu z którego hejter korzysta.
Dzięki temu wiele osób dostało już
kary finansowe za zniesławianie za
sprawą wyroków sądów. Coraz więcej internetowych portali i platform
rozumie potrzebę walki z sieciowymi
frustratami i skutecznie przeciwdziała
temu patologicznemu zjawisku.
W Polsce mamy kilka organizacji
pozarządowych, które pomagają w
walce z mową nienawiści w sieci. To
między innymi organizacje takie jak:
Hejtstop czy Hejtalert.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
jest twórcą kampanii „Nie hejtuję reaguję”, gdzie podnosi się niezwykle
ważną rolę świadków hejtu i konieczności reagowania przez nich. Kampania zwraca uwagę na konieczność
podejmowania działania w sytuacji
zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści
administratorom stron czy wsparcie
dla osób, które doświadczyły zachowań
przemocowych w internecie.
Wypowiadając się i uczestnicząc w
cyfrowym (i nie tylko) świecie, zachęcam do zapoznania się z przypowieścią
o trzech sitach Sokratesa:
„Któregoś dnia zjawił się u filozofa
Sokratesa jakiś człowiek i chciał się z
nim podzielić pewną wiadomością.
- Posłuchaj Sokratesie, koniecznie
muszę ci powiedzieć, jak się zachował
twój przyjaciel.
- Od razu ci przerwę - powiedział
mu Sokrates - i zapytam, czy pomyślałeś
o tym, żeby przesiać to, co masz mi do
powiedzenia przez trzy sita?
A ponieważ rozmówca spojrzał na
niego nic nierozumiejącym wzrokiem,
Sokrates tak to objaśnił:
- Otóż, zanim zaczniemy mówić,
zawsze powinniśmy przesiać to, co
chcemy powiedzieć, przez trzy sita.
Przypatrzmy się temu.
Pierwsze sito to sito prawdy.
Czy sprawdziłeś, że to co masz mi do
powiedzenia, jest doskonale zgodne
z prawdą?
- Nie, słyszałem, jak o tym mówiono, i...
- No cóż... Sądzę jednak, że przynajmniej przesiałeś to przez drugie
sito, którym jest sito dobra. Czy to, co
tak bardzo chcesz mi powiedzieć, jest
przynajmniej jakąś dobrą rzeczą?
Rozmówca Sokratesa zawahał się,
a potem odpowiedział:
- Nie, niestety, to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie...
- Hm! - westchnął filozof. - Pomimo
to przypatrzmy się trzeciemu situ. Czy
to, co pragniesz mi powiedzieć, jest
przynajmniej pożyteczne?
- Pożyteczne? Raczej nie...
- W takim razie nie mówmy o tym
wcale! - powiedział Sokrates. - Jeżeli to,
co pragniesz mi wyjawić, nie jest ani
prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne,
wolę nic o tym nie wiedzieć. A i tobie
radzę, żebyś o tym zapomniał.”
Katarzyna Wojutyńska
psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Op.

Hejt w sieci można zgłosić również na stronie internetowej zglos.to – powstałej z inicjatywy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę. Można tam również znaleźć informacje, które pomogą w
reagowaniu na szkodliwe i przemocowe treści, znajdujące się w internecie.
25 maja br. Starostwo Powiatowe otrzymało od Wojewody
Opolskiego 200 l płynu do dezynfekcji – po 100 l do dezynfekcji rąk i 100 l do dezynfekcji
powierzchni. Zostały przekazane
do naszych szkół i wykorzystane
zostaną podczas egzaminów
zewnętrznych.
Dziękujemy!

7

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

OFERTYPRACY

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

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/

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

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
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WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

DIAGNOSTA
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe
LABORATORYJNY		
- tytuł zaw. diagnosty laboratoryjnego
TECHNIK ANALITYKI
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
MEDYCZNEJ		
- tytuł technika analityki medycznej
PRZEDSTAWICIEL
JEMIELNICA
- wykształcenie średnie,
HANDLOWY		
- znajomość branży budowlanej
			 (pompy ciepła, fotowoltaika)
SPECJALISTA
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe
DS. MARKETINGU		
- 2 lata doświadczenia zawodowego
			 na podobnym stanowisku,
		
- bardzo dobra znajomość j. niem.
SPEC. DS. EKSPORTU
GRODZISKO
- wykształcenie wyższe techniczne
NA RYNEK NIEMIECKI		
- znajomość rysunku technicznego,
		
- biegła znajomość j. niemieckiego
ASYSTENTKA STOM.
STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. średnie ogólnokształcące
KONSULTANT
STRZELCE OPOLSKIE - komunikatywność
– PRAC. CALL-CENTER
PRACOWNIK DS.
GRODZISKO
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
FINANSOWO 		
- znajomość ogólnych zasad
- KSIĘGOWYCH			 księgowości i fakturowania
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe,
DORADCA HANDLOWY		
- umiejętność obsługi komputera
MURARZ
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUD.
WOJ. OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B,
PRACOWNIK FIZYCZNY KĘDZIERZYN - KOŹLE - wykszt. zasadnicze zawodowe,
		
- prawo jazdy kat. B,
MECHANIK SAM.
JEMIELNICA
- wykszt. zasadnicze zawodowe,
		
- 3 lata doświadczenia zawodowego
OPERATOR WÓZKA
KOLONOWSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe,
JEZDNIOWEGO		
- uprawnienia do obsługi wózków
jezdniowych
OPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE
- wykszt. zasadnicze zawodowe,
		
- upraw. do obsługi suwnic SI lub S II
LAKIERNIK SAM./
BORYCZ
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC LAKIERNIKA
AUTOMATYK
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne,
ŚLUSARZ - MECHANIK
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRAC. TRANSPORTU
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
KOLEJOWEGO
– DO PRZYUCZENIA
TOKARZ - ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUD.
STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe,
		
- praca na wysokości powyżej 3 m
		
– 2 lata doświadczenia zawodowego
MECHANIK SAM.
JARYSZÓW
- wykszt. zasadnicze zawodowe,
CIĘŻAROWYCH I MASZYN		
- prawo jazdy kat. B
BUDOWLANYCH
PRACOWNIK OBSŁUGI
SZYMISZÓW
- wykszt. zasadnicze zawodowe,
STACJI PALIW
OPERATOR FREZARKI
KOLONOWSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe,
CNC		
- znajomość rysunku technicznego,
		
- 5 –letnie doświadczenie zawodowe
OPERATOR TOKARKI CNC KOLONOWSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe,
		
- znajomość rysunku technicznego,
		
- 5 letnie doświadczenie zawodowe
ŚLUSARZ KONSTRUKCJI
KOLONOWSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe,
STALOWYCH		
- znajomość rysunku technicznego,
		
- 2 letnie doświadczenie zawodowe
SPAWACZ KONSTRUKCJI
KOLONOWSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe,
STALOWYCH		
- upr. spawalnicze MAG(135)
		
- znajomość rysunku technicznego,
		
- 2 letnie doświadczenie zawodowe

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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

STANOWISKO

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
INFORMACJA O PODZIALE ŚRODKÓW PFRON W 2020 ROKU
NA POWIAT STRZELECKI

Rada Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr XVIII/192/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku
podzieliła środki PFRON przyznane w wysokości 1.357.832,00 zł na poszczególne
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym:
Rehabilitacja zawodowa
Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby
niepełnosprawne
Finansowanie kosztów stażu osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja społeczna
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Zawadzkiem
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

40.000,00 zł
40.000,00 zł
18.670,00 zł
510.602,00 zł
30.000,00 zł
717.360,00 zł
1.200,00 zł

W związku z nierealizowaniem zadania z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
zachęca do skorzystania z dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny do użytku w warunkach domowych (nie wolno zakupić danego sprzętu
przed podpisaniem umowy z PCPR). Wysokość dofinansowania do 65% kosztów
zakupu sprzętu, jednak nie więcej niż 3500,00 zł. W ramach tego zadania można
się starać o dofinansowanie m.in. do zakupu łóżek rehabilitacyjnych, rowerów rehabilitacyjnych, rotorów, mat masujących itp. Wysokość środków dofinansowania
w 2020 roku do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym wynosi 510.602,00 zł.

Strzelce Opolskie dnia 20.05.2020 r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz.
283 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu
w dniu 20 maja 2020r. na rzecz spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, decyzji nr
194/2020 o pozwoleniu na budowę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110
kV zasilającej GPZ 110/15 kV Olszowa wraz z przebudową dwóch odcinków linii
napowietrznej 15 kV na linie kablowe, na działkach ewid. nr: 256/9, 256/12,
259/7, 259/11, 259/14, 259/16, 259/17, 259/18, 259/19, 263/2, 266/8, 266/9,
266/10, 266/11, 289/1, 289/2, 305/11, 311, 315, 349, 350 obr. ewid. Olszowa,
jedn. ewid. Ujazd - obszar wiejski.
Informację dotyczącą treści decyzji oraz dokumentacji sprawy można
uzyskać telefonicznie pod nr 77-4401761 w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

Strzelce Opolskie, dnia 02.06.2020 r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz.
283 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w
dniu 2 czerwca 2020r. na rzecz spółki Solar Power Staniszcze Sp. z o.o., ul. Jana
Kochanowskiego 1/2, 45-091 Opole, decyzji administracyjnej Nr 219/2020 o
pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „EPV Staniszcze Wielkie 1”
o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce ewid.
nr 229 obr. ewid. Staniszcze Wielkie, jedn. ewid. Kolonowskie - obszar wiejski.
Informację dotyczącą treści decyzji oraz dokumentacji sprawy można
uzyskać telefonicznie pod nr 77-4401761 w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

Możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!! Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/):
a) w przypadku Modułu I od dnia 01.03.2020r. w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 31.08.2020r
b) w przypadku Modułu II od dnia 01.03.2020r. w trybie ciągłym jednak nie później niż: * do dnia 30.03.2020r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2019/2020)
				
* do dnia 10.10.2020r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/ akademickiego 2020/2021)
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
Obszar A, Obszar C – zadania 1 i 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
Obszar C- zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5– ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pcpr.strzelceop.pl oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl (Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd)

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
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Pisklę samotne?
Niekoniecznie

Pisarski debiut licealistki

Co roku na przełomie maja i czerwca wiele młodych ptaków opuszcza gniazda i pod opieką rodziców zaczyna poznawać otaczający świat. Ludzie, kierowani
dobrymi chęciami, nieraz uniemożliwiają im naukę samodzielnego życia, a tym
samym odbierają szansę na szczęśliwą przyszłość.
Pisklęta i podloty
Ptaki, które nie osiągnęły jeszcze
pełnej samodzielności, ale nie przebywają już w gnieździe, są nazywane podlotami. Najczęściej posiadają one już
wiele „dorosłych” piór – w przeciwieństwie do piskląt, pokrytych wyłącznie
puchem. W miastach szczególnie często
można się natknąć na podloty ptaków
krukowatych (młode wrony, gawrony,
sroki czy kawki) oraz drozdów (kosów,
śpiewaków, kwiczołów). Młode ptaki
swym nieporadnym wyglądem i zachowaniem w wielu osobach wzbudzają
opiekuńcze instynkty, czego efektem
jest zabieranie takich osobników do
domu w celu udzielenia im pomocy.
Dobre chęci, niedobre skutki
Choć w pełni zrozumiałe, jest to
działanie niewłaściwe, a często wręcz
szkodliwe. Podloty znajdują się pod
stałą opieką rodziców, którzy je bronią i
karmią. Można się o tym boleśnie przekonać przy spotkaniach z niektórymi
wronami czy gawronami, którym zdarza
się atakować ludzi, których uważają za
zagrożenie dla swego potomstwa. Nie
zawsze jednak rodziców widać – nie
chcą swym widokiem zdradzać miejsca
przebywania podlotów, co stanowi
element naturalnej strategii antydrapieżniczej.
Odebrany rodzicom ptak nie będzie
miał szansy nabyć wielu umiejętności
umożliwiających mu prawidłowe funkcjonowanie w przyrodzie. Szczególnie
dramatycznie sytuacja wygląda u kawek
– ptaki żyją w ściśle hierarchicznych
społecznościach, gdzie każdy osobnik
ma ustaloną pozycję. Osobnik wychowany przez ludzi może nie zostać
przyjęty do grupy lub trafi na sam dół
hierarchii, przez co nie będzie mógł
np. założyć rodziny. Często takie ptaki
kończą życie na wysypiskach śmieci – w
jedynym miejscu, gdzie panuje łatwy
dostęp do pokarmu.
Kiedy reagować, kiedy nie
W przypadku znalezienia podlota
siedzącego na trawniku/jezdni, najlepszym działaniem będzie przełożenie go
na najbliższe drzewo albo krzak. Dzięki
temu zmniejszymy ryzyko zaatakowania
ptaka przez psa lub kota. Jeśli nie ma
on krwawiących ran, paraliżu kończyn
ani nie doznał wcześniej żadnego urazu
(np. wskutek zderzenia z oknem albo
samochodem), powinien sobie pora-

dzić. Nie ma ryzyka, że rodzice odrzucą
takiego potomka, wyczuwając ludzki
zapach – węch u ptaków jest bardzo
słabo rozwinięty i rozpoznają swoje
potomstwo głównie dzięki wzrokowi
i słuchowi.
Nikt z nas pewnie by nie chciał,
aby obca osoba zabrała jego dziecko
ze szkoły tłumacząc, że nie było przy
nim rodziców. Dlatego też nie ulegajmy
urokowi „ptasich sierotek” i pozwólmy
im pomyślnie zdać ten ważny życiowy
egzamin.
Ranne ptaki
Jeśli osoba, która znalazła ptaka,
postanowi udać się z nim do lekarza
weterynarii, musi liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów ewentualnego badania klinicznego i leczenia
oraz podjęcia się opieki nad rannym
zwierzęciem.
Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej,
należy skontaktować się z urzędowym
lekarzem weterynarii, czyli takim,
który z urzędu został wyznaczony do
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
albo powiadomić Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
- Gołąb oznakowany jest ptakiem
hodowlanym. - Oznakowanie to powinno pomóc w identyfikacji posiadacza
zwierzęcia. W takim wypadku postępowanie z chorym zwierzęciem leży w
gestii jego właściciela.
Co robić? Kwes�ę przeżycia zostawić naturze
Jak więc ma zachować się mieszkaniec, który spotka na swojej drodze
rannego ptaka? Do kogo powinien się
zwrócić? - Osoba, której nie jest obojętny los rannego gołębia lub innego ptaka
nie powinna go dotykać, ani próbować
złapać, ponieważ taka próba „pomocy”
ze strony człowieka naraża zwierzę na
przeżycie bardzo silnego stresu, często
wielokrotnie większego niż stres odczuwany w wyniku odniesionych ran lub
skaleczeń . - Takiego ptaka należy zostawić w spokoju, a kwestię jego przeżycia,
bądź nie, pozostawić naturze.
Ustalić hodowcę
Aby zidentyfikować gołębia hodowlanego i ustalić jego właściciela można
skontaktować się z Polskim Związkiem
Hodowców Gołębi Pocztowych oddział
w Strzelcach Opolskich.

Przydatne informacje znajdziesz tu:
Opracowana przez Ptasi Azyl przy warszawskim zoo galeria piskląt, pomocna
przy rozpoznawaniu gatunku: http://ptasiazyl.zoo.waw.pl/identyfikacja-gatunku
Wykaz ośrodków i azyli ptasich w Polsce na stronach Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska: http://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce

Bez gali, bez uroczystych XI Opolskich Spotkań Fantastycznych, bez
gratulacji i pamiątkowego zdjęcia
odbyło się podsumowanie i wręczenie

nagród w konkursie ,,Literacki Fenix”
organizowanym przez Opolski Klub
Fantastyki
Jego laureatką została pierwszoklasistka ze strzeleckiego liceum
- Jagoda Płatek, autorka utworu ,,Szaroskrzydła”.
Zadanie konkursowe polegało na
napisaniu opowiadania w wybranym
gatunku fantastyki. Laureatka sięgnęła
po fantasy i stworzyła opowieść w
stylu Sapkowskiego - niezwykłą pod
względem fabuły i sposobu ujęcia.
Magiczne znaki, zwroty akcji, niesamowite postacie, aura średniowiecza
- to wszystko można odnaleźć w dziele
literackiej debiutantki. W jej planach
edukacyjnych i życiowych pojawia-

ją się co prawda
medycyna lub
weterynaria, ale
najbardziej znany
autor polskiej fantastyki - Stanisław
Lem udowodnił
przecież, że można być znakomitym
pisarzem również z dyplomem lekarskim.
Jagoda pokazała, że jej wyobraźnia
potrafi kreować niesamowitą rzeczywistość, a nagroda w postaci publikacji
opowiadania na stronie Opolskiego
Klubu Fantastyki z całą pewnością jej
się należy. Oby stała się zapowiedzią
kolejnych dzieł.
Dorota Maćkula

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich realizuje instrumenty wsparcia oferowane pracodawcom i przedsiębiorstwom w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19:
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych – niezatrudniających pracowników
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
Z uwagi na kilkukrotną zmianę przez MRPiPS wzoru formularzy wniosków /umów prosimy korzystać
z aktualnych wzorów zamieszczonych na stronie powiatowego urzędu pracy.
Prosimy PRZEDSIĘBIORCÓW o rzetelne wypełnianie wszystkich rubryk w składanych wnioskach.
DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY w polu „Nazwa” muszą być zgodne z wpisem do CEIDG/KRS.
Jeżeli wnioski są wysyłane pocztą lub składane osobiście (wrzucane do urny przed urzędem) to
dołączamy do wniosku 2 (dwa) egzemplarze podpisanej umowy.

Szczegółowe informacje na stronie www.strzelceopolskie.praca.gov.pl
oraz pod numerem tel.77 462 18 00
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Z okazji niedawnego Dnia Samorządu Terytorialnego
wszystkim osobom pracującym na rzecz naszego powiatu
oraz zaangażowanym w pracę samorządową
składamy serdeczne podziękowania.
Pracownikom Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych
Powiatu oraz wszystkich naszych Urzędów Gmin
życzymy, aby trud codziennej pracy wynagradzała życzliwość
ze strony ludzi oraz świadomość, że Wasz wysiłek zawodowy
przyczynia się do rozwoju naszego regionu.
Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

