
19 sierpnia w Starostwie Powiato-
wym w Strzelcach Opolskich  odbyło 
się uroczyste podpisanie aneksu do 
umowy o dofinansowanie projektu 
pn.: „Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”, reali-
zowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

Aneks dotyczył zwiększenia kwoty 
dofi nansowania projektu partnerskie-
go o 800.000,00 zł, z czego 432.480,00 
zł trafi do Powiatu Strzeleckiego i 
przeznaczone zostanie na realizację 
zadania pn. „Termomodernizacja 

Więcej pieniędzy 
na termomodernizację DPS 

w Szymiszowie

budynku fi lii DPS Strzelce Opolskie w 
Szymiszowie wraz z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii”. 

Starosta Józef Swaczyna powie-
dział: – Pieniądze bardzo nas cieszą. 
Otrzymujemy dodatkową kwotę do tej 
inwestycji. Jest to obiekt zabytkowy. 
Całość remontu pochłonie około 9 
milionów złotych, a dzisiejszy aneks 
daje nam dodatkową kwotę. 

Przypomnijmy, że w czerwcu 2020 
r. na to samo zadanie Powiat Strzelecki 
również uzyskał dodatkowe środki w 
wysokości 825.072,13 zł pochodzące 

z oszczędności pozostałych partnerów 
oraz wystąpieniem jednego z nich z 
partnerstwa w Subregionie Kędzie-
rzyńsko-Strzeleckim.

Aktualnie prace związane z ter-
momodernizacją budynku filii DPS 
w Szymiszowie nadal trwają, a ich 
zakończenie planowane jest na dzień 
21.11.2020 r. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 8.898.364,08 zł, z czego 
3.872.772,63 zł stanowi dofi nanso-
wanie z Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

W maseczkach? W przyłbicach? Bez osłonięcia twarzy? Przerwy z dzwonkiem czy nie? 
Nauka na miejscu czy hybrydowa? A może zdalna? Czyli – jak będzie wyglądał rok szkolny 2020/2021? 

- o to pytam wicestarostę Waldemara Gaidę na kilka dni przez rozpoczęciem nauki.

Nowy rok szkolny to wyzwanie

- Rok szkolny zacznie się 1 wrześ-
nia, i ma być to nauka stacjonarna. 
Generalnie jednak przepisy są nie-
jasne. Minister Edukacji Narodowej 
stwierdził, że wytyczne nie mogły być 
ścisłe dla wszystkich szkół. To oczy-
wiste – łatwiej zachować pożądany 
dystans społeczny w szkołach małych 
i niewielkich liczebnie klasach, niż 
w dużych szkołach w Krakowie czy 

dok. na str. 4

Zarząd Miejsko-Gminnego 
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej 

i Byłych Więźniów Politycznych w Strzelcach Opolskich 
wraz ze Starostą Strzeleckim i Burmistrzem Strzelec Opolskich

serdecznie zapraszają
na powiatowe obchody Dnia Weterana, 

które odbędą się dnia 1 września 2020 roku 
w Strzelcach Opolskich.

Po Mszy św. o godz. 11:30 w kościele parafi alnym pw. św. Wawrzyńca w 
Strzelcach Opolskich złożone zostaną kwiaty pod Pomnikiem ku czci Ofi ar Wojen 
i Przemocy.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną organizatorzy proszą o zachowanie 
dystansu społecznego przed  rozpoczęciem Mszy św. i po niej oraz o indywidualne 
złożenie kwiatów lub wieńców pod pomnikiem. 

1 września 
– Dzień Weterana

Nie daj się oszukać. 
Ani na wnuczka, ani na córkę

24 sierpnia był wyjątkowy. W wie-
lu domach w Dziewkowicach rozdzwo-
niły się telefony. Dzwoniący z płaczem 
informował, że właśnie spowodował 
wypadek samochodowy. Śmiertelny. 
I pilnie potrzebne pieniądze, bo grozi 
więzienie. Gdy podnoszący słuchaw-
kę pytał, kto dzwoni, słyszał: „to, ja, 
córka” lub „to ja, syn”. Istotnie, głos 
był męski lub żeński, a płacz i zdener-
wowanie, które było słychać, można 
było potraktować jako przyczynę 
zmiany głosu.

Na szczęście ci, do których dzwo-
niono, a najczęściej były to panie, nie 
dały się nabrać. „Moja córka ma inny 
głos” – odpowiedziała jedna, choć 
serce stawało jej w gardle, bo istotnie 
tego dnia córka wybrała się samocho-
dem na wycieczkę. Po tej odpowiedzi 

rozmówca rozłączył się. Z jakich nume-
rów dzwoniono? Z „zastrzeżonych” czy 
„prywatnych”

Na Facebooku Gminy Strzelce 
Opolskie 24 sierpnia pojawił się wpis: 
Uwaga! Oszuści znów aktywni w oko-
licy. Tylko dziś KPP w Strzelcach Op. 
odnotowała cztery próby wyłudzenia 
oszczędności od osób starszych.

Tego samego dnia na Facebooku 
Dziewkowic pojawił się apel takiej 
treści: UWAGA MIESZKAŃCY DZIEW-
KOWIC!!! W dniu dzisiejszym Policja 
odnotowała kilkadziesiąt zgłoszeń o 
próbie wyłudzenia pieniędzy metodą 
"na córkę, na wypadek samochodo-
wy". Mężczyzna lub kobieta mówią np. 
że spowodowali śmiertelny wypadek 

dok. na str. 4

Na zdjęciu od lewej: Zastępca Wójta Gminy Reńska Wieś Jan Domek (pieniądze przeznaczone na termomodernizację zespołu 
szkolno-przedszkolnego), Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski (dzięki 
aneksowi więcej pieniędzy trafi  na remont hali sportowej), Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Marszałek Województwa 
Opolskiego Andrzej Buła, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska oraz Członek Zarządu Województwa 
Opolskiego Szymon Ogłaza. W spotkaniu uczestniczyli też Wicemarszałek Roman Kolek i Karina Bedrunka Dyrektor Pro-
gramów Operacyjnych UMWO.
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1 września1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej,, w rocznicę wybuchu II wojny światowej,

obchodzimy obchodzimy Dzień WeteranaDzień Weterana,,
ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku, 

jako wyraz hołdu składanego żołnierzom walczącym jako wyraz hołdu składanego żołnierzom walczącym 
o wolność i niepodległość Ojczyzny.o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Wszystkim bohaterom walki o niepodległośćWszystkim bohaterom walki o niepodległość

składamyskładamy
wyrazy podziękowania i najwyższego uznania wyrazy podziękowania i najwyższego uznania 

dla Waszej patriotycznej postawy, odwagi i poświęcenia.dla Waszej patriotycznej postawy, odwagi i poświęcenia.
Życzymy wszystkim Weteranom Życzymy wszystkim Weteranom 

wszelkiej pomyślności i zdrowia oraz wdzięcznej wszelkiej pomyślności i zdrowia oraz wdzięcznej 
pamięci kolejnych pokoleń o Waszych dokonaniach.pamięci kolejnych pokoleń o Waszych dokonaniach.

Rada Powiatu StrzeleckiegoRada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu StrzeleckiegoZarząd Powiatu Strzeleckiego
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Szczegółowe informacje na stronie www.strzelceopolskie.praca.gov.
pl oraz pod numerem tel.77 462 18 00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY !

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 mikroprzedsię-

biorców 
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji poza-

rządowych 
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających pracow-
ników

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należ-
nych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębior-
ców, małych i średnich przedsiębiorców 

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz na-
leżnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji 
pozarządowych 

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej 
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wy-
znania, oraz jej jednostce organizacyjnej 

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.

(stowarzyszenia wpisane do KRS, stowarzyszenia zwykłe, kluby spor-
towe, ochotnicze straże sportowe, parafie, spółki wodne, koła łowie-
ckie, koła gospodyń wiejskich) do składania wniosków o udzielenie 
jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej /statutowej. 
Maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 10 procent 
przychodów organizacji w poprzednim roku bilansowym (nie dotyczy 
przedsiębiorców).

Pożyczka ulega umorzeniu pod warunkiem, 
że przedmiot będzie prowadził działalność 

przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, 
szczegóły 77 462 18 11 lub 77 462 18 62

Zachęcamy 
mikroprzedsiębiorców 

oraz organizacje 
pozarządowe

informuje, 
iż laboratorium jest czynne w dni robocze 

od 8:00 do 11:00.

Obowiązuje rejestracja, w tym na badania prywatne:
-  w dni robocze w godzinach: 7:30-19:00,
-  telefonicznie pod nr tel.: 77 40 70 101,
-  osobiście w Rejestracji w holu szpitala.

Szpital Powiatowy
im. Prałata 

J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich

W związku z aktualnymi informa-
cjami Ministerstwa Zdrowia na temat 
zaistniałej sytuacji epidemiologicznej 
w Polsce Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie informuje, że realizuje swoje 
zadania w sposób ciągły i na bieżąco. 
Dla osób, które chcą zminimalizować 
bezpośredni kontakt, została udo-
stępniona możliwość wrzucenia do-
kumentów do urny, która znajduje się 
przy windzie dla osób niepełnospraw-
nych koło głównego wejścia. W celu 
przywołania pracownika, koło urny 
na dokumenty został zamontowany 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

w Strzelcach Opolskich
dzwonek.   Ponadto interesanci mają 
możliwość kontaktu mailowego, tele-
fonicznego, przez skrzynkę podawczą 
E-PUAP oraz za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej. Osoby korzystające ze 
wsparcia PFRON mają możliwość skła-
dania wniosków za pośrednictwem 
platformy internetowej: sow.pfron.
org.pl.

Interesanci przebywający na te-
renie budynku PCPR są zobligowani 
zasłaniania nosa i ust za pomocą 
maski, przyłbicy lub części garderoby. 
Jednostka ma zainstalowane dwa do-

zowniki automatyczne do dezynfekcji 
rąk, jedna przy wejściu, druga w holu 
głównym na parterze. 

Informacje dotyczące funkcjo-
nowania PCPR w czasie pandemii na 
bieżąco są aktualizowane na stronie 
internetowej PCPR oraz BIP. Wszelkie 
potrzebne wnioski można pobrać 
również ze strony BIP. 

Istnieje również możliwość umó-
wienia się na konkretną godzinę w 
celu załatwienia spraw w PCPR pod 
numerem telefonu 77 461 33 81.

Świadczenie „Dobry start” w 
wysokości 300,- zł przysługuje za-
mieszkującym na terenie Powiatu 
Strzeleckiego: rodzinom zastępczym, 
osobom prowadzącym rodzinne domy 
dziecka, dyrektorom placówek opie-
kuńczo – wychowawczych na dziecko 
lub osobę uczącą się do ukończenia 
20. roku życia lub w przypadku dzieci 
lub osób uczących się legitymujących 
się orzeczeniem o niepełnosprawności 
do ukończenia 24. roku życia oraz oso-

bom uczącym się będącymi osobami 
usamodzielnianymi do ukończenia 
20. roku życia w rozumieniu ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej raz w roku w związku z 
rozpoczęciem roku szkolnego.

Przez szkołę rozumie się: szkołę 
podstawową, gimnazjum, szkołę 
ponadpodstawową, szkołę ponadgim-
nazjalną, szkołę policealną i szkołę dla 
dorosłych. 

Świadczenie nie przysługuje na 

dziecko z tytułu rocznego przygoto-
wania przedszkolnego.    

Szczegółowe informacje oraz druki 
wniosku uzyskać można w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich przy ul. Bole-
sława Chrobrego 5 w pok. 6 oraz pod 
nr tel. 77-461-33-81 (p. Irena Brolik) 
a także na stronie Ministerstwa Ro-
dziny Pracy i Polityki Społecznej pod 
linkiem: https://www.mpips.gov.pl/
DobryStart.

Bezpieczniejsze, bo wyremonto-
wane. W ostatnim czasie zakończono 
kolejne prace modernizacyjne na 
dwóch odcinkach dróg powiatowych, 
zgodnie z założonymi celami w ra-
mach „Przebudowy odcinków dróg 
powiatowych Powiatu Strzeleckiego 
w roku 2020”.

Pierwsze zadanie to „Przebudowa 
drogi powiatowej 1455 O Olszowa - 
Ujazd w m. Zimna Wódka na odcinku 
od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskie”.

Drugie to „Modernizacja skrzy-
żowania dróg powiatowych 1434 O 
i 1472 O w miejscowości Krasowa”.

W obu przedsięwzięciach zakres 
prac był podobny. Trzeba było sfre-
zować starą nawierzchnię bitumiczną 
i usunąć starą masę smołowo beto-
nową, wyrównać powierzchnię dla 
uzyskania odpowiednich płaszczyzn. 
Potem nałożyć warstwę wyrównaw-
czą z betonu asfaltowego. Jezdnie 
zostały poszerzone. Wykonano też 
ścinkę poboczy i ich utwardzenie. 
Wyremontowano odwodnienie dróg. 
Odnowiono oznakowanie poziome i 
wyremontowano oznakowanie pio-
nowe. Położono chodnik. Drogi zostały 
oddane do użytku. Jeździ się lepiej. I 
przede wszystkim – bezpieczniej.

Warto dodać, że obydwa zadania 
zostały wykonane przy współpracy, 
czyli wspólnym ich finansowaniu przez 
dwa samorządy. 

W przypadku drogi wyremonto-
wanej w Zimnej Wódce partnerem 
Powiatu Strzeleckiego była Gmina 
Ujazd. Koszt tego zadania wyniósł 
121.451,21 zł, a obydwa samorządy 
kosztami podzieliły się po połowie.

Finansowanie zadania drugiego, 
czyli przebudowy drogi w Krasowej, 
wyglądało tak samo. Połowę kosztów 
wynoszących 106.928,62 zł pokrył z 
własnego budżetu Powiat Strzelecki, 

Bezpieczniejsze drogi
połowę stanowił wkład Gminy Leśnica.

19 sierpnia odbyło się uroczyste 
oddanie do użytku wyremontowanej 
ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opol-
skich. To nie droga powiatowa, tylko 
wojewódzka, stanowiąca część drogi 

nr 409. Jednak jest bardzo ważna dla 
wszystkich mieszkańców i dla całego 
powiatu. I podobnie jak w przypadku 
obu wyżej wspomnianych odcinków 
możemy powiedzieć: wreszcie się 
doczekaliśmy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2020 do 30 listopada 2020 prowadzi 

nabór wniosków (tylko w wersji papierowej) w ramach programu "Dobry Start"

Droga w Krasowej

Ulica Gogolińska

Droga w Zimnej Wódce
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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

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

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW  DO SKŁADANIA 
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW  Z REZERWY 

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność 
gospodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o przy-
znanie środków finansowych z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 
26.08.2020r. - 04.09.2020r.

Limit środków z rezerwy KFS wynosi 54 000,00zł

Pracodawca ubiegający się o środki z rezerwy KFS musi spełniać co naj-
mniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy, które zostały przyjęte na 2020r.:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepeł-

nosprawności, 
2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych, 
3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Spo-

łecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować 

wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury 
pomostowej, 

5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, 
którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się: 
1)  uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględ-

nieniu  obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy, 
2)  zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydat-

kowania KFS na dany rok,
3)  zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia usta-

wicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
4)  koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS 

w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
5)  posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej 

ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia usta-
wicznego, 

6)  w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia 
ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne 
formy kształcenia ustawicznego,

7)  plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształce-
niem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

8)  możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku 
z uwzględnieniem limitu posiadanych środków, 

UWAGA! 
W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów 

przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami po-
dyplomowymi lub egzaminem.

Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie 
wcześniej niż 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w urzędzie pracy. 

(Wszystkie formy kształcenia ustawicznego dofinansowane w ramach 
złożonego wniosku muszą rozpocząć się i zostać opłacone w roku 2020).

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzel-
cach Opolskich, w sekretariacie – pok. nr 14, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30 

(Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a) 

Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH REZERWY 
KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

OGRODNIK/ OGRODNICZKA WG ZLECEŃ
STOLARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe stolarz
INSTRUKTOR WARSZTATU PRACY  -  3 lata doświadczenia zaw. w zawodzie stolarz,  
W DREWNIE  -  kurs Instruktora praktycznej nauki zawodu,
  -  prawo jazdy kat B
FIZJOTERAPEUTA/ JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe
TERAPEUTA MANUALNY  -  kurs terapii manualnej
INKASENT POBORU OPŁAT OLSZOWA -  prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK GOSPODARCZY OLSZOWA -  prawo jazdy kat. B
PIEKARZ UJAZD 
PRACOWNIK WARSZTATOWY SZYMISZÓW -  wymagana umiejętność demontażu pojazdów
ZAOPATRZENIOWIEC ZAWADZKIE -  min. średnie
PRZESYPYWANIE PRODUKTÓW STRZELCE OPOLSKIE 
PASZOWYCH
PRACOWNIK ZAPLECZA STRZELCE OPOLSKIE 
SPORTOWEGO/ SPRZĄTACZKA
MONTER MEBLI / KIEROWCA STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK WARSZTATOWY  SZYMISZÓW -  wymagana umiejętność demontażu pojazdów
OPERATOR MASZYNY PROD. KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
STYLISTKA PAZNOKCI SUCHODANIEC -  wykształcenie średnie ogólnokształcące,
 (praca w niepełnym  -  umiejętność stylizacji paznokci
 wymiarze godzin)
POMOCNIK LAKIERNIKA NOGOWCZYCE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK MAGAZYNOWY OLSZOWA
ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe branżowe,
  -  doświadczenie zawodowe
MAGAZYNIER LOGISTYK OLSZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
PRACOWNIK FIZYCZNY JEMIELNICA
TOKARZ ZAWADZKIE
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  przygotowanie pedagogiczne
PRACOWNIK GRODZISKO -  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH  -  znajomość ogólnych zasad księgowości i faktur.
SPECJALISTA DS. MARKETINGU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe 
  -  2 lata doświadczenia zawodowego 
   na podobnym stanowisku,
  -  bardzo dobra znajomość  j. niemieckiego 
SPECJALISTA DS. EKSPORTU GRODZISKO -  wykształcenie wyższe techniczne
NA RYNEK NIEMIECKI  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  biegła znajomość j. niemieckiego
SPRZEDAWCA – DZIAŁ BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  umiejętność obsługi komputera
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCYJNY OLSZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MECHANIK/ LAKIERNIK/ KADŁUBIEC -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
WULKANIZATOR
MURARZ WG ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY WOJ. OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B,
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPERATOR OBRABIAREK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie branżowe,
STEROWANYCH NUMERYCZNIE  -  doświadczenie zawodowe
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO OLSZOWA
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi suwnic SI lub S II
LAKIERNIK SAMOCHODOWY/ BORYCZ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC LAKIERNIKA
LAKIERNIK/ POMOCNIK LAKIERNIKA IZBICKO
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  2 lata doświadczenia zawodowego
MECHANIK SAMOCHODOWY KADŁUB -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
MECHANIK SAMOCHODOWY JEMIELNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE
TOKARZ - ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ZĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SZKLARSKIEGO  -  umiejętność obsługi komputera
MALARZ/ OCIEPLENIOWIEC WEDŁUG ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  praca na wysokości powyżej 3 m – 2 lata 
   doświadczenia zawodowego
ELEKTRYK/ POMOCNIK ELEKTRYKA WEDŁUG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B
OPERATOR WALCA WG ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia kierunkowe
OPERATOR KOPARKI WG ZLECEŃ -  uprawnienia do obsługi koparki

Od 4 maja 2020 Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Strzelcach Opolskich wznowiła działalność.

Ze względu na konieczność zapewnienia bez-
pieczeństwa dzieciom, rodzicom oraz pracownikom 
Poradni każdy klient jest umawiany indywidualnie na 
konsultacje.

Przypominamy o konieczności posiadania maseczek 
i rękawiczek przez osoby odwiedzające Poradnię.

Jak pracuje Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna?
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Mamy wybór? Pierwszy wybór to 
teleporada. Dopiero drugi – osobisty 
kontakt z lekarzem. 

12 sierpnia ogłoszono rozporzą-
dzenie ministra zdrowia w sprawie 
standardu organizacyjnego teleporady 
w ramach podstawowej opieki zdro-
wotnej. Wejdzie ono w życie z końcem 
sierpnia. W ślad za tym ukazały się 
„Wytyczne konsultanta krajowego w 
dziedzinie medycyny rodzinnej doty-
czące teleporad w podstawowej opiece 
zdrowotnej udzielanych w czasie epide-
mii wywołanej wirusem SARS-CoV-2”, 
które określają też sposób rejestracji 
pacjentów, formy udzielania porad 
zdalnych, kwestie organizacji pracy i 
gwarancje poufności..

Co z tych przepisów wynika dla nas, 
pacjentów?

Przede wszystkim to, że teleporada 
nie może być jedyną formą udzielania 
świadczeń w POZ. Jest jedynie sposo-
bem „zwiększającym bezpieczeństwo 
pacjenta oraz personelu do sytuacji 
uzasadnionych klinicznie”. 

Kto może udzielać teleporady? 
Lekarz, pielęgniarka lub położna w POZ. 

Niezależnie od tego, jaka forma 
świadczenia zdrowotnego zostanie 
wybrana – czy będzie to teleporada 
czy bezpośredni kontakt z pacjentem – 

musi być poprzedzona wcześniejszym 
umówieniem (telefonicznie lub przez 
pocztę elektroniczną) i rozpoznaniem 
potrzeby zdrowotnej pacjenta. 

Czasem więc wystarczy telepora-
da, ale czasem lekarz poinformuje o 
konieczności stawienia się pacjenta w 
przychodni. Kiedy to będzie wskazane? 

Dla dorosłych, ale i dzieci, wów-
czas, gdy: stan pacjenta wskazuje na 
konieczność przeprowadzenia badania 
przedmiotowego lub innych procedur 
z zakresu kompetencji POZ, niemożli-
wych do zrealizowania w formie telepo-
rady; gdy zebrane podczas teleporady 
informacje nie wystarczą do ustalenia 
postępowania diagnostycznego; gdy 
występują niejasne objawy, o znacznym 
nasileniu, nieustępujące w czasie, co 
powoduje istotny niepokój pacjenta; 
gdy po kolejnych dwóch teleporadach – 
udzielonych z tej samej przyczyny - stan 
pacjenta się nie poprawia. 

A czy pacjent w trakcie teleporady 
może zgłosić chęć osobistego kontaktu 
z personelem medycznym? Tak, ma do 
tego prawo.  

W ramach teleporady możliwe 
jest wystawienie elektronicznych 
dokumentów (np. recepta, skierowa-
nie lub zwolnienie lekarskie), a także 
dokumentów wystawionych w formie 

Szczepionka nie daje stuprocen-
towej gwarancji, że nie zachorujemy 
w ogóle, ale chroni przed ciężkim 
przebiegiem choroby i powikłaniami 
grypy, a te mogą być bardzo groźne. 
Zapalenie oskrzeli lub płuc, zapalenie 
zatok, zapalenie opon mózgowych, 
zapalenie mięśnia sercowego to tylko 
niektóre z możliwych. Niewyleczona 
grypa może doprowadzić nawet do 
śmierci. Warto się więc zaszczepić, 
bo koszt szczepionki nie jest wysoki, 
obecnie to 46 zł. 

W tym roku tym bardziej warto, bo 
epidemia koronawiursa ciągle nie ustę-
puje, a pierwsze objawy obu chorób 
są podobne: osłabienie, kaszel, bóle 
głowy.  W obu przypadkach pojawia 
się też temperatura, ale przy grypie jej 
wzrost jest gwałtowny. „Chodzi o to, 
żeby nie być w grupie podejrzanych 
i nie mylić infekcji koronawirusem z 
grypą" - wyjaśniała prof. dr hab. Lidia B. 

Warto się zaszczepić przeciwko grypie
Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka 
ds. Grypy w Narodowym Instytucie 
Zdrowia Publicznego - Państwowym 
Zakładzie Higieny.

Co roku skład szczepionki przeciw 
grypie się zmienia. Modyfikowany jest 
na podstawie wytycznych Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), która na 
podstawie zgromadzonych danych pro-
gnozuje możliwości mutacji wirusów 
grypy w danym sezonie.

W tym roku od 1 września szcze-
pionka przeciwko grypie - właśnie 
w Dzienniku Urzędowym Ministra 
Zdrowia opublikowano obwieszczenie 
z listą leków refundowanych – będzie 
bezpłatna dla osób w wieku 75+, bę-
dzie to szczepionka VaxigripTetra. Dla 
osób w wieku 65+ szczepionka będzie 
refundowana w wysokości 50 proc., a 
więc pacjent zapłaci za nią 23 zł. Dla do-
rosłych z chorobami współistniejącymi 
lub po przeszczepie i dla kobiet w ciąży 

refundowana będzie szczepionka In-
fluvac Tetra. Dla dzieci w wieku od 3 do 
5 lat refundowana będzie szczepionka 
donosowa Fluenz Tetra. Donosowa, 
czyli w sprayu, oszczędzająca dziecku 
stresu związanego  z ukłuciem. Ta szcze-
pionka jest droższa od pozostałych. Po 
refundacji trzeba zapłacić  za nią w 
aptece ok. 48 zł.

Szczepić powinni się wszyscy, 
którzy nie mają przeciwwskazań, ale 
przede wszystkim osoby z grup ryzyka 
zachorowania. Przede wszystkim osoby 
50 plus, dzieci do 5 lat, kobiety w ciąży 
i osoby z chorobami przewlekłymi typu 
cukrzyca, astma, niewydolność serca, 
choroba nerek.  NFZ ma zapłacić także 
za szczepienia personelu medycznego. 
Tyle tylko, że nie będzie ta akcja finan-
sowana z budżetu na refundację, ale z 
budżetu na świadczenia w szpitalach i 
poradniach – stwierdził wiceminister 
zdrowia Maciej Miłkowski. 

Wizyta u lekarza 
– osobista czy teleporada?

papierowej, do odbioru w rejestracji 
przychodni. Możliwe jest również 
wystawienie pacjentowi skierowania 
na badania diagnostyczne, do poradni 
specjalistycznych lub do szpitala, jeśli 
stan zdrowia pacjenta tego wymaga.  

Jak długo powinna trwać tele-
porada? Jak informuje rzecznik praw 
pacjentów, nie ma odgórnych wytycz-
nych:  konsultacja powinna trwać tyle 
czasu, ile wymaga tego przypadek 
konkretnego pacjenta.

Z rozporządzenia Ministra Zdrowia 
wynika, że wszystkie POZ muszą dosto-
sować swoją działalność do wymagań 
określonych w tym rozporządzeniu w 
terminie 60 dni od dnia jego wejścia 
w życie. Oznacza to, że harmonogram 
pracy przychodni powinien uwzględ-
niać czas na teleporady, wizyty oso-
biste w przychodni, wizyty domowe 
oraz świadczenia dla dzieci zdrowych. 
Także i to, że w przychodni musi być 
taka liczba stanowisk telefonicznych/
obsługi elektronicznej, która zapewni 
możliwość płynnej rejestracji pacjen-
tów i udzielania teleporad. Nie może 
więc być tak, że do przychodni nie 
można się dodzwonić, bo albo zajęte, 
albo nikt nie odbiera telefonu.

(mg)

Warszawie. Także takich, jak u nas. W 
CZKiU w Strzelcach Opolskich mamy 
około 1110 uczniów, w strzeleckim LO 
mamy ok. 500. Naszym zamiarem było 
wprowadzenie nauczania hybrydowe-
go: pół klasy w szkole, pół – korzysta 
w transmisji lekcji online. Po zajęciach 
każdy uczeń może się kontaktować z 
nauczycielem, w ramach jego 40-go-
dzinnego wymiaru pracy w tygodniu.  
Jednak jak z ostatnich informacji wyni-
ka, szkoły, które już złożyły do swoich 
właściwych sanepidów podobne 
wnioski –a tak stało się w jednej z pod-
warszawskich szkół na przykład – nie 
dostały na to zgody, bo według służb 
sanitarnych sytuacja epidemiologiczna 
na tamtym terenie jest dobra, a więc 
nie widzą potrzeby wprowadzenia 
takiego systemu nauczania, dopóki 
nie ma tam znaczącego wzrostu liczby 
zakażeń. 

- Ale to na samorządy jako organy 
prowadzące i na dyrektorów szkół 
wydane przez MEN przepisy scedo-
wały organizację roku szkolnego w 
nowej sytuacji, a taką jest przecież 
epidemia koronawirusa.

- Tak, ale – po zasięgnięciu opinii 
sanepidu. My również do naszego san-
epidu wystąpimy. I będziemy czekać 
na opinię pisemną, choć przepisy nie 
precyzują, że istotnie jest taka wyma-
gana. Według nich – wystarczy ustna, 
telefoniczna czy SMS-em. Czekamy też 
na opinię Kuratora Oświaty w Opolu, z 
którym mamy zaplanowane spotkanie 
na środę, 26 sierpnia.

- No ale gdy wyjdzie na korytarze 
ośmiuset uczniów,  zwłaszcza że zbliża 
się sezon grypy, sytuacja może nie 
być wesoła.

- Może nie być. Dlatego chcemy 
zrobić co tylko się da, by zapewnić jak 
największe bezpieczeństwo zarówno 
uczniom, jak i nauczycielom, zwłaszcza 
w starszym wieku. Stąd nasz pomysł na 
„etażowanie”, czyli ograniczanie prze-
mieszczania się uczniów. Ograniczanie 
nauki do przebywania w jednym po-
mieszczeniu najdłużej jak się da jest 
możliwe na przykład podczas lekcji 
polskiego, historii, matematyki. Ale już 
do pracowni chemicznych, fizycznych 
czy informatycznych uczniowie przejść 
muszą. Przed wejściem do pracowni 
uczniowie będą musieli dezynfekować 
ręce, podobnie – przy wejściu do szko-
ły. Płyny dezynfekcyjne mamy, są w ko-
rytarzach, toaletach. Dezynfekowane 
będą często wszystkie powierzchnie, 

Nowy rok szkolny 
to wyzwanie

które da się zdezynfekować, sale i 
korytarze będą wietrzone. 

- W naszych szkołach będą obo-
wiązywać maseczki? Rząd chwali się, 
że wysyła do szkół ich 5 milionów… 

- A ilu jest uczniów i nauczycieli? 
Na jak długo to starczy? Do naszego 
powiatu – do wszystkich placówek 
oświatowych - ma trafić ich ok. 20 ty-
sięcy. Jak wspomniałem, tylko w CKZiU 
mamy ok. 1100 uczniów! Wszyscy 
nasi uczniowie i nauczyciele zostaną 
wyposażeni w przyłbice, zapewniają-
ce większy komfort. Czekamy na ich 
dostawę. 

- A co z nauką? Wyniki matur w 
tym roku były gorsze niż w poprzed-
nich latach. 

- Nie tylko u nas, w całym kraju 
– nie zdało prawie 25 proc. uczniów.  
Zacytuję tu słowa przewodniczącego 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 
„Oczekiwaliśmy, że wyniki tegorocz-
nych egzaminów będą takie same, 
jak w roku ubiegłym. A nie były. Ale 
zapominamy, że matura to egzamin 
i nie chodzi o to, żeby wszyscy zdali, 
tylko aby zdali go przygotowani, 
którzy dzięki temu mogą rozpocząć 
studia wyższe. I biorąc pod uwagę 
to, co się wydarzyło i w tym roku, i w 
roku ubiegłym, to nie mam wrażenia 
jakiejś doniosłej porażki”. Więc i u nas 
doniosłej porażki nie było, choć rzeczy-
wiście zwłaszcza w technikach wyniki 
były słabsze. Bierzemy to wszystko 
pod uwagę i sugerujemy, by pierwsze 
dwa tygodnie nowego roku szkolnego 
przeznaczyć na wyrównanie braków 
wiedzy uczniów wynikających z nauki 
zdalnej, ale przede wszystkim – z nie-
umiejętności ich samodzielnej pracy. 
Na to też wskazują wyniki matur. Stres 
spowodowany samym przystąpieniem 
do egzaminu to jedno, stres spowodo-
wany rozwojem sytuacji epidemicznej 
to drugie. Uczniowie mieli zapewnione 
konsultacje nauczycieli, ale… wyszło 
gorzej niż w poprzednich latach. Mu-
simy z tego wyciągnąć wnioski.

- To będzie inny rok szkolny...
- Istotnie. Przed nami wszystkimi 

stoją duże wyzwania, zwłaszcza orga-
nizacyjne. Ciągle przed nami zagroże-
nie drugą falą epidemii koronawirusa. 
Do tego nadchodzący sezon grypowy. 
Konieczność zrealizowania programu 
nauczania. To wszystko nie jest proste. 
Ale… są wzywania, a my musimy im 
sprostać. Wszyscy razem.

Marta Górka

Dyrektorzy zostają
Dwóm dyrektorom szkół, dla któ-

rych Powiat Strzelecki jest organem 
prowadzącym, kończyła się kadencja. 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego po-

stanowił powierzyć - bez ogłaszania 
konkursu - pełnienie tej funkcji na ko-
lejny rok. Akty powierzenia wręczono 
Ryszardowi Baszukowi dyrektorowi 

Zespołu Placówek Oświatowych w Leś-
nicy oraz Zdzisławowi Żuchowskiemu 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Zawadzkiem.

Od lewej stoją: Waldemar Bednarek członek Zarządu, Waldemar Gaida wicestarosta, Ryszard Baszuk dyrektor ZPO w 
Leśnicy, starosta Józef Swaczyna, Zdzisław Żuchowski dyrektor ZSP w Zawadzkiem, Ewa Pinkawa naczelnik Wydziału 
Edukacji, Jan Zubek członek Zarządu.

i potrzebują pokaźnej gotówki, a jeśli 
nie zapłacą grozi im więzienie. Nie 
dajcie się nabrać, ostrzeżcie bliskich. 
Kolejne próby wyłudzenia proszę zgła-
szać na numer 112 lub 997.

Jak widać, oszustwo „na wnuczka”, 
nadal kwitnie. Ostrzegała przed tym 
– i ostrzega nadal policja. 14 sierpnia 
KPP w Strzelcach Opolskich zamieś-
ciła na swojej stronie internetowej 
informację, że oszuści telefoniczni 
znów się uaktywnili, ale dotyczyło to 
przypadków w powiecie brzeskim, 

kluczborskim i opolskim. 
Teraz – w powiecie strzeleckim. 

Teraz my apelujemy do wszystkich 
mieszkańców powiatu strzeleckiego: 
nie dajcie się nabrać oszustom. Nie 
przekazujcie żadnych pieniędzy. Ani 
wnuczkom, ani córkom, synom czy po-
licjantom lub funkcjonariuszom ABW.

Policjanci nigdy nie żądają wypłaty 
i przekazania im pieniędzy. Nigdy też 
nie informują telefonicznie o prowa-
dzonych przez siebie działaniach. 

dok. ze str. 1

Jeśli ktoś z Was odbierze podobny telefon – rozłączcie się. 
Poinformujcie o tym bliskich. Dzwońcie pod numer 112 lub 997. 

Nie daj się oszukać. 
Ani na wnuczka, ani na córkę

dok. ze str. 1
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Z 7 gmin wchodzących w skład 
naszego powiatu, dwie wyróżniają się 
pod względem ilości obiektów małej ar-
chitektury sakralnej – to gminy Strzelce 
Opolskie i Leśnica. Najstarsze pochodzą 
z XVIII wieku, jednak najwięcej po-
wstało pod koniec XIX i na początku XX 
wieku. Najbardziej znana jest kapliczka 
Boże Oko znajdująca się w Czarnoci-
nie. Położona w lesie bukowym była 
pięknym przykładem drewnianej 
małej architektury sakralnej. Była do 
grudnia 2017 roku, gdy przewróciło 
się na nią drzewo i została doszczętnie 
zniszczona. Niedaleko kapliczki znaj-
duje się kilka krzyży m.in. przy wejściu 
do rezerwatu, przy szlaku rowerowym 
znajdującym się za kapliczką. Kilkaset 
metrów dalej jest grób powstańców 
rozstrzelanych w 1921 roku.

Kolejną ciekawą kapliczką jest ta 
znajdująca się w Dolnej, a poświęcona 
Janowi Nepomucenowi. Do roku 2008 
znajdowała się ona po drugiej stronie 
drogi jednak musiała zostać przeniesio-
na ze względu na przebudowę skrzyżo-
wania. Najstarsze elementy pochodzą 
z XVIII wieku.

Z oczywistych względów bogata 
w kapliczki jest Góra św. Anny, jednak 
w zdecydowanej większości są one 
częścią kalwarii. Oprócz wspomnianej 
kalwarii jest kilka kapliczek zasługują-

Kapliczki i krzyże w gminie Leśnica
cych na szczególną uwagę. Jedna z nich 
znajduje się na skrzyżowaniu ulic Leśni-
ckiej i Powstańców Śląskich. Kapliczka 
została wybudowana w 2012 roku, 
jednak jej historia jest dłuższa i sięga 
1983 roku. Znajdująca się wewnątrz 
figura pierwotnie była umieszczona w 
kapliczce słupkowej kilkadziesiąt me-
trów wcześniej przy ulicy Powstańców 
Śląskich. Była ona umieszczona na pniu 
ściętego drzewa. Znajdowała się na niej 
data 21 VI 1983 upamiętniająca wizytę 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Fundato-
rem i autorem pierwotnej kapliczki był 
Norbert Moisa. Druga kapliczka znaj-
duje się przy drodze prowadzącej do 
Zdzieszowic. Znana jest jako kapliczka 
Trzech Braci lub Ojca i Dwóch Synów 
lub też Trzech Żołnierzy. Według le-
gendy w tym miejscu rozeszły się drogi 
trzech członków rodziny wyruszających 
na wojnę, a którzy po wojnie również w 
tym miejscu się spotkali. W środku ka-
pliczki znajduje się obraz z napisem „Za 
łaską Bożą wróciliśmy – ja, wasz ojciec i 
wy moi synowie z wojny. Poznawszy jej 
okropność, błagajmy Królową Pokoju i 
Świętą Annę, Patronkę naszą, by więcej 
nie spotkało to nieszczęście ojczyzny 
naszej.”

Okazały krzyż znajduje się w Kad-
łubcu na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i 

Polnej. Na krzyżu wyryte są dwie daty 
– na dole rok 1889 jest to data ufun-
dowania krzyża a u góry 2017 jest to 
rok kiedy ta część została ufundowana 
w miejsce poprzedniej zniszczonej. Od 
jakiegoś czasu społeczność Kadłubca 
stara się wyremontować krzyż ale ze 
względu na jego wiek i użyte materiały 
nie jest to łatwe przedsięwzięcie.

W Krasowej znajduje się krzyż 
wyjątkowy w skali powiatu ze wzglę-
du na konstrukcję – wykonany jest z 
cegły jak również ze względu na napis. 
Krzyż został ufundowany jako wotum 
błagalne o bezpieczny powrót syna 
z wojny, a odnowiony został w roku 
2000 po zniszczeniu w wyniku wypadku 
samochodowego. Pod figurą znajduje 
się napis „Przyjdźcie wszyscy do mnie, 
którzy jesteście obcięrzoni, a ja was 
pocieszę!”.

W Leśnicy znajduje się ok 30 kapli-
czek i krzyży jednak nie znam historii 
większości z nich. Przy ulicy Porębskiej 
znajduje się kapliczka poświęcona św. 
Florianowi. Ufundowana prawdopo-
dobnie pod koniec XVIII wieku jako 
wotum dziękczynne za ocalenie gospo-
darstwa przed spaleniem. Znajdujący 
się wewnątrz obraz św. Floriana został 
skradziony w latach 70-tych. Obecnie 
znajduje się w niej obraz św. Franciszka.

W Łąkach Kozielskich znajduje się 
kilka krzyży i kapliczek. Położona w 
centrum wsi kapliczka została ufun-
dowana wraz ze znajdującym się obok 
krzyżem w 1898 roku aby ocalić wieś 
przed zarazą. Na krzyżu wyryto napis: 
„Módlmy się Największą cześć i chwałę 
PANU BOGU i PANNIE MARYI Ludziom 
na dusz zbawienie.” Przy polnej drodze 
znajdziemy krzyż i dwie kapliczki. Na 
krzyżu znajduje się napis „Mein Jesus 
BarmherzigKeit”. Z tyłu znajduje się 
data – prawdopodobnie 1916 i chyba 
nazwiska fundatorów. 

Niespotykany napis znajdziemy na 
krzyżu w Porębie. „Jestem pięknym, 
a mało kto mnie kocha, Jestem szla-
chetnym, a niewielu mnie poważa, 
Jestem bogatym, a mało pragnie moich 
skarbów, Jestem mądrością, a któż 
słucha mojej rady”. Przy wjeździe do 
Poręby od strony Dolnej znajduje się 
krzyż z napisem w języku niemieckim 
(tł. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste 
i błogosławimy Tobie, żeś przez święty 
krzyż świat odkupił”. Krzyż został ufun-
dowany w roku 1868 przez małżeństwo 
Płacherczyków jako wotum za udaną 
gospodarkę. Małżeństwo nie miało 
dzieci, więc przekazali majątek wycho-
wankowi Hipolitowi Pisarskiemu.

W Raszowej znajdują się m.in. dwa 

krzyże z napisami. Jeden z nich – został 
ufundowany jako pamiątka po pożarze 
z dnia 8 sierpnia 1874 roku. Drugi po-
chodzi z 1882 roku i został wzniesiony 
jako podziękowanie za pozostawieni we 
wsi księdza Józefa Matiszoka w czasie 
KulturKampfu (1871-1878). Widnieje 
na nim napis „Na pamiątkę i z podzię-
kowaniem Bogu, że nam w smutnych 
czasach duszpasterza pozostawił”.

W Wysokiej krzyży jest niewiele 
ale najbardziej urokliwa jest kapliczka 
słupkowa z figurą św. Anny Samo-
trzeciej ustawiona w polu, w okresie 
letnim prezentuje się wspaniale wśród 
łanów zbóż.

W Zalesiu znajduje się jeden z 
dwóch wizerunków Jezusa Frasobli-
wego o którym pisałem już wcześniej. 
Ciekawa jest kapliczka znajdująca się w 
Popicach pochodząca prawdopodobnie 
z połowy XIX wieku. Kapliczka została 
wyremontowana w 2012 roku – obec-
nie jest to jedna z bardziej zadbanych 
kapliczek w powiecie.

Oczywiście w każdej wsi znajdują 
się również inne krzyże i kapliczki. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że nie wszystkie 
odnalazłem. Dlatego zapraszam na 
www.kapliczkistrzeleckie.pl i do dziele-
nia się wiedzą nt. kapliczek i krzyży tak 
aby ich historia nie zaginęła.

Wojciech Majkowski

Góra św. Anny 
- kapliczka Trzech Braci

Góra św. Anny - nieistniejąca 
kapliczka na pniu drzewa

Kapliczka - Zalesie Śląskie - Popice Krasowa - krzyż Poręba - krzyż Płacherczyków

Słyszałam, iż UOKIK ukarał ostat-
nio firmę, z którą podpisałam pól roku 
temu niekorzystną umowę na pokazie 
- Comfort Med+. Czy może to mieć 
jakiś wpływ na moją indywidualną 
sytuację? Czy mogę próbować jeszcze 
odkręcić sprawę?

Jak najbardziej, jeżeli została ukara-
na konkretna firma, można próbować 
do sprawy wrócić powołując się na 
decyzję Prezesa UOKiK i nakazanie 
natychmiastowego zaniechania nie-
uczciwych praktyk. Można również do 
roku czasu od zawarcia umowy złożyć 
oświadczenie o uchyleniu się od skut-
ków prawnych umowy zawartej pod 
wpływem błędu. W razie problemów 
służę pomocą.

Comfort Med+ wprowadzał kon-
sumentów w błąd, przekazując zapro-
szenia na pokazy i podczas prezentacji 
produktów. Naruszał też ich prawa 
w zakresie odstąpienia od umowy. 
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nało-
żył na Comfort Med+ 3,5 mln zł kary i 
nakazał natychmiastowe zaniechanie 
nieuczciwych praktyk.

Spółka Comfort Med+ z Wysogo-
towa na dużą skalę organizuje pokazy 

Mieszkańcy pytają - Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada
handlowe w całej Polsce. Sprzedaje 
na nich m.in. urządzenia masujące, 
naczynia, odkurzacze. 

Spółka zapraszała konsumentów na 
pokazy telefonicznie. Telemarketerzy 
przedstawiali jednak cel spotkania w 
fałszywym świetle. Mówili np. o pro-
mocji zdrowego trybu życia czy nowej 
sieci sklepów RTV i AGD, w ramach któ-
rej można dostać atrakcyjny prezent. 
Nie wspominali, że podczas prezentacji 
prowadzona będzie sprzedaż. Konsu-
menci byli wprowadzani w błąd także 
w czasie pokazów. Przedstawiciele 
firmy chwalili się rzekomą współpracą 
ze sponsorami oraz posiadaniem pla-
cówek rehabilitacji powypadkowej i 
salonów ze sprzętem rehabilitacyjnym, 
które w rzeczywistości nie istniały. 
Celem takiego przekazu było nadanie 
spółce prestiżu i wzbudzenie zaufania 
do niej.

Comfort Med+ udzielał też nie-
prawdziwych informacji konsumentom, 
którzy chcieli odstąpić od umowy za-
wartej na pokazie. Zgodnie z prawem 
można to zrobić w ciągu 14 dni bez 
podawania przyczyny i ponoszenia 
kosztów (poza wydatkiem na odesłanie 

zakupów). Tymczasem przedstawiciele 
spółki twierdzili w rozmowach telefo-
nicznych, że nie ma takiej możliwości, 
np. z powodu otrzymania upominku 
od „sponsora” czy zakupu sprzętu po-
prawiającego stan zdrowia. Jako „wyraz 
dobrej woli” proponowali zawarcie 
aneksu – rezygnację z części zakupów 
czy prezentów i obniżenie kwoty do 
zapłaty.

Konsumenci, którzy odstąpili od 
umowy i odesłali zakupy, byli obciążani 
kosztami rzekomego zmniejszenia ich 
wartości. W większości przypadków 
Comfort Med+ wzywał ich do zapłaty 
odszkodowania w wysokości 40 proc. 
ceny. Tymczasem konsumenci skarżyli 
się, że nawet nie rozpakowali zakupów 
albo że dostali produkty, które były 
używane przez handlowców podczas 
pokazu, aby zademonstrować ich 
właściwości.

Kara dla Comfort Med+ to ponad 
3,5 mln zł (3 527 910 zł). Spółka musi 
także natychmiast przestać stosować 
zakwestionowane praktyki, a po upra-
womocnieniu decyzji Prezesa UOKiK 
- powiadomić o niej konsumentów.

Co może zrobić konsument?
•	 Na odstąpienie od umowy zawartej 

na pokazie masz 14 dni. Nie musisz 
podawać powodu. W tym czasie 
musisz wysłać do firmy stosowne 
oświadczenie - formularz możesz 
pobrać ze strony UOKiK. W ciągu 
kolejnych 14 dni powinieneś na 
własny koszt odesłać zakupione 
produkty. Przedsiębiorca musi ci 
zwrócić całą zapłaconą cenę.

•	 Jeśli firma wbrew przepisom nie 
poinformowała cię o prawie do 
odstąpienia, termin wydłuża się do 
12 miesięcy.

•	 Zakupy zrobione na pokazie masz 
prawo obejrzeć, przymierzyć, wy-
próbować – tak, jakbyś to zrobił 
w sklepie stacjonarnym. Tylko jeśli 
uszkodzisz produkt, sprzedawca 
może sobie potrącić kwotę, o którą 
została obniżona jego wartość. W 
żadnym wypadku przedsiębiorca 
nie może odmówić przyjęcia od-
stąpienia ze względu na rozerwanie 
oryginalnego opakowania. Dla 
pewności przed odesłaniem zaku-
pu, zrób zdjęcie.

•	 W razie problemów szukaj bezpłat-
nej pomocy prawnej u rzecznika 
konsumentów.
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny 

nałożył również ponad 114 tysięcy 
złotych kary na firmę Quantumlive.

Spółka zapraszała konsumentów 
na pokazy handlowe pod pretekstem 
badań, które w rzeczywistości nie 
miały żadnej wartości medycznej. 
To już kolejna decyzja dotycząca nie-
-uczciwych pokazów.

Firma zaprasza na spotkania, pod-
czas których mają się odbyć bezpłatne 
badania diagnostyczne przy pomocy 
urządzenia AM Scan lub metodą R. Vol-
la. Jednak AM Scan nie jest wyrobem 
medycznym przeznaczonym do oceny 
stanu zdrowia, a osoby wykonujące 
rzekome badania nie mają uprawnień 
do przeprowadzania diagnostyki. 
Konsumenci dopiero po „badaniu” są 
informowani pisemnie, że jego wynik 
nie może odzwierciedlać rzeczywistego 
stanu zdrowia i nie zastępuje badań 
medycznych. Handlowcy przedstawiają 
im także ofertę zakupu urządzeń do 
magnetoterapii.

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
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Biuro Rzeczy Znalezionych
WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znale-
zionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie 
uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej, 
Starosta Strzelecki wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby po-
siadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych 
rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich:

Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy 
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

stan na 25.08.2020 r.

Pouczenie:
1.  Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia 

rzeczy nie zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną staje się własnością znalazcy 
jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, 
znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odbierze w wyznaczonym przez Starostę 
terminie.

2.   Warunkiem  odebrania  przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest złożenie jego szcze-
gółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji 
o terminie odebrania pod numerem telefonu 77 4401759 

w godzinach 7.30-14.00 oraz w pokoju 207 Starostwa.

Nr 
zgodny 
z wy-

kazem

Rodzaj przedmiotu Można 
odebrać do:

70 Rower górski 17.09.2020 r.
71 Rower górski Rockrider 17.09.2020 r.
72 Portfel czarny + zdjęcia 29.09.2020 r.
73 Rower górski Kolorado 19.09.2020 r.
74 Pęk 9 kluczy z 2 zawieszkami 06.12.2020 r.
75 Pęk 6 kluczy z kolorowymi nakładkami 26.01.2021 r.
76 Zegarek męski elektroniczny marki Geonaute na czarnym pasku 18.03.2021 r.
77 Smartwatch marki Media-Tech na czarnym pasku 18.03.2021 r.
78 Led Watch marki Q&Q ma czarnym pasku 18.03.2021 r.
79 Zegarek elektroniczny marki Geonaute na turkusowym pasku 18.03.2021 r.
80 Łańcuszek srebrny długość ok 50 cm ze srebrnym krzyżem 18.03.2021 r.
81 Łańcuszek srebrny długość ok 48 cm ze srebrnym krzyżem 18.03.2021 r.
82 Łańcuszek srebrny długość ok 44 cm ze srebrnym krzyżem 18.03.2021 r.
83 Łańcuszek srebrny długość ok 36 cm z sercem z bursztynu 18.03.2021 r.
84 Łańcuszek srebrny ok 40 cm z zawieszką w kształcie serca z 

wizerunkiem Matki Boskiej
18.03.2021 r.

85 Łańcuszek męski ok 44 cm bez zawieszki 18.03.2021 r.
86 Łańcuszek srebrny ok 48 cm bez zawieszki 18.03.2021 r.
87 Łańcuszek posrebrzany ok 50 cm z okrągłą zawieszką 18.03.2021 r.
88 zawieszka do łańcuszka - Okrągły bursztyn w srebrnej oprawie 18.03.2021 r.
89 Srebrny łańcuszek damki ok 42 cm z medalikiem w kształcenie 

serca z wizerunkiem Matki Boskiej
18.03.2021 r.

90 Srebrny łańcuszek ok 40 cm bez zawieszki 18.03.2021 r.
91 Srebrny łańcuszek ok 44 cm bez zawieszki 18.03.2021 r.
92 Srebrny łańcuszek ok 46 cm bez zawieszki 18.03.2021 r.
93 Srebrny łańcuszek ok 44 cm ze srebrną zawieszka w kształcie 

serca
18.03.2021 r.

94 Łańcuszek srebrny damski ok 48 cm z okrągłym medalikiem z 
wizerunkiem Matki Boskiej

18.03.2021 r.

95 Łańcuszek srebrny damski ok 38 cm z srebrną zawieszką w 
kształcie serca

18.03.2021 r.

96 Łańcuszek srebrny damski z srebrną zawieszką w kształcie serca 18.03.2021 r.
97 Łańcuszek złoty ok 44 cm z kryształową zawieszką 18.03.2021 r.
98 Łańcuszek złoty ok 40 cm bez zawieszki 18.03.2021 r.
99 Złote kolczyki - małe kółka 18.03.2021 r.

100 Złote kolczyki z różowo - białymi kryształkami 18.03.2021 r.
101 Kolczyki złote bez pary 18.03.2021 r.
102 Telefon komórkowy WIKO 14.05.2021 r.
103 Portfel + gotówka 29.05.2021 r.
104 Klucz samochodowy (marki SKODA) 06.06.2021 r.
105 Klucz samochodowy (marki Opel) 24.06.2021 r.
106 Router Huawei 25.06.2021 r.
107 Telefon IPHONE 22.07.2021 r.
108 Telefon Huawei i pęk kluczy 31.07.2021 r.
109 Rower Kross 06.09.2021 r.
110 Klucz samochodowy (marki Chevrolet) 28.08.2021 r.
111 Telefon iPhone 5c 20.09.2021 r.
112 Klucz do samochodu AUDI 24.09.2021 r.
113 Telefon Samsung GT 14.08.2021 r.
114 Telefon Komórka Manta 28.08.2021 r.
115 Pęk 5 kluczy 25.10.2021 r.
116 Saszetka z pieniędzmi 13.12.2021 r.
117 Telefon komórkowy Huawei 16.01.2022 r.
118 Słuchawka telefonu Siemens Gigaset 26.02.2022 r.
119 Telefon komórkowy Huawei 28.02.2022 r.
120 Pieniądze 02.03.2022 r.
121 Rower górski 03.03.2022 r.
122 Czarny pojedynczy klucz 17.06.2022 r.
123 Telefon komórkowy Samsung Galaxy J5 25.06.2022 r.
124 Telefon komórkowy Samsung wraz z słuchawkami Sony oraz 6 

sztukami kluczy
20.08.2020 r.

Podczas wakacji w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym praco-
waliśmy przyjmując turystów, którzy 
coraz śmielej podróżują i decydują 
się na nocleg.

Odwiedzili nas między innymi 
- bardzo ciekawi podróżnicy m.in. 
chłopak z Wielkiej Brytanii który prze-
mieszczając się na rowerze przejechał 
2500 km i w planach ma jeszcze dwu-
-miesięczną trasę po Europie.

Cykliści z chorzowskiego oraz 
rybnickiego Klubu Rowerowego a 
także wielu indywidualnych turystów 
– pasjonatów dwóch kółek.

Zresztą okazja była niepowta-
rzalna, gdyż dokładnie obok naszego 
Schroniska przebiegała właśnie trasa 
ostatniego Tour de Pologne. 

W lipcu gościliśmy u siebie arty-
stów z 25 Ogólnopolskiego Pleneru 
Malarskiego, co jak zwykle było wiel-
kim przeżyciem, mogliśmy podziwiać  
proces powstawania przepięknych 
prac wielu, wspaniałych twórców. To 
niezwykle miłe, że nie pierwszy już raz 
Strzelecki Ośrodek Kultury właśnie u 
nas organizuje ten wspaniały plener.

W ramach projektu promującego 
Schronisko, zorganizowaliśmy ogniska 
dla uczniów z gminy Cisek i gminy 
Zdzieszowice przebywających na let-
nich półkoloniach.

Wakacje już były, 
ale Schronisko stale zaprasza

Ponadto przyjmowaliśmy gości 
podczas Odpustu Św. Anny i obcho-
dów kalwaryjskich.

Zainicjowaliśmy również działania 
na rzecz lokalnej społeczności, organi-
zując podczas wakacji dwa spotkania 
dla kobiet z Góry Św. Anny i okolicy, 
które mogły podzielić się swoimi 
talentami do tworzenia rękodzieła a 
przy okazji miło spędzić u nas czas 
przy kawie i ciasteczku - oczywiście 
własnego wypieku.

Dodam jeszcze, że to właśnie w 
lipcu dotarła do nas informacja o 

Złotym Wyróżnieniu w Ogólnopolskim 
Konkursie Współzawodnictwa Szkol-
nych Schronisk Młodzieżowych. 

Zarówno o tym jak i o wielu innych 
wydarzeniach z naszego Schroniska 
możecie przeczytać na naszej stronie 
internetowej www.ssm-goraswanny.
pl oraz na Facebooku .

Kontakt pod nr telefonu 77/ 
4615473,  e-mail: szkolneschroni-
sko@wp.pl

Zapraszamy na noclegi!
Danuta Kupny

WYKAZ nieruchomości  
Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. w  Dz. U. z 
2020 r. poz. 65). Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza, że z zasobu nieruchomości powiatowych przeznaczono do zbycia 
niżej wymienioną nieruchomość :

L.p. Położenie 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości 

według ewidencji 
gruntów

Opis 
nierucho-

mości

Przeznaczenie 
nieruchomości 

w planie 
zagospodarowania 

przestrzennego

Cena 
nieru-

chomości
Forma zbycia

1. Strzelce Opolskie 
ul. Mickiewicza

działka numer  
5145/6 
o powierzchni 0,0184 
ha z mapy 15, księga 
wieczysta numer 
OP1S/00040544/5

działka 
niezabudo-
wana 

nieruchomość 
oznaczona  
symbolem :
U24 – tereny usług

14 683 zł 
netto

Zbycie w drodze 
bezprzetargowej, na 
rzecz właściciela nie-
ruchomości przyległej, 
stanowiącej działkę nr 
5145/5 w celu popra-
wienia warunków jej 
zagospodarowania  

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek w Starostwie Strzeleckim 
o jej nabycie, na podstawie art. 34  ust. 1, pkt 1. i pkt 2. wymienionej na wstępie ustawy, w ciągu 6 tygodni od dnia 
wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywieszono dnia 26.08.2020 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, zamieszczono także w internecie,  na stronie głównej 
Powiatu Strzeleckiego
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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 

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
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Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r. funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w 
których 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie radcy prawni, adwokaci oraz doradcy obywatelscy udzielają porad prawnych rozwiązując tym samym 
problemy mieszkańców powiatu,  zdarzają się jednak przypadki, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może 
zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnych porad prawnych do „innych systemów pomocy”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego, która obejmuje w szczególności: 
poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumen-
tów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. 
          Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, obejmujące 
informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzi-
nach działalności.

Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 oraz art. 11 ust. 10ww. ustawy (przekierowanie klien-
ta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony), ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń  
w poczekalni, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Starostwa i Urzędów Gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego 
dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego (2)

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON 

odpłatność połączeń
DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA 
DOSTĘPU

8 Punkt konsulta-
cyjny 

Wsparcie 
psychologiczne

ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie tel.  77 462 20 95 Poniedziałek

13.00 – 17.00
sekretariat@ops.

zawadzkie.pl

Zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

9
Klub Pomocy Wza-

jemnej Pomocy 
„Wsparcie”

Pomoc psychologiczna, 
pomoc terapeutyczna, 

spotkanie grup wsparcia

ul. Ks. Klimasa 9 
46-050 Tarnów 

Opolski
tel. 77 464 41 95

Poniedziałek – Pią-
tek

16.00 – 20.00
----------------------

Zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

10
Ośrodek Profilak-
tyki i Wspierania 

Rodziny

Pomoc terapeutyczna, 
wsparcie psychologicz-
ne, poradnictwo praw-
ne, terapia uzależnień

ul. Chrobrego 18
47-330 

Zdzieszowice
tel. 77 484 60 86

Poniedziałek – Pią-
tek

8.00 – 18.30

osrodek@zdzie-
szowice.pl

Zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

11
Stowarzyszenie 

Centrum Rozwoju i 
Edukacji „IDEA”

Konsultacje w zakresie 
problemu uzależnienia 

od alkoholu i narko-
tyków, konsultacje w 

zakresie problemu prze-
mocy w rodzinie, po-

radnictwo informacyjno 
– edukacyjne, grupa 

wsparcia

ul. Planetorza 2 a
ul. Gajowa 22

47-220 
Kędzierzyn – Koźle 

----------------------

Punkt na 
ul. Planetorza 2a: 

2 i 3 roboczy czwar-
tek miesiąca 15.30 

– 17.30,
Punkt na 

ul. Gajowej 22:
2 i 3 roboczy czwar-
tek miesiąca 15.30 

– 17.30

----------------------
Zgodnie 

z zakresem 
poradnictwa

12 Punkt Konsulta-
cyjny

Poradnictwo psycholo-
giczne 

ul. Strzelecka 67 
47-133 Jemielnica

tel. 77 463 20 08
fax. 77 462 35 78

2 razy miesięcznie, 
terminy ustala się 

telefonicznie  

gops@jemielni-
ca.pl

Zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

13 Katolickie Centrum 
Pomocy Rodzinie

Prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej 
dla dzieci i rodzin do-
tkniętych problemem 

uzależnienia i przemocy, 
realizacja programu 

socjoterapeutycznego 
oraz programu informa-

cyjno - edukacyjnego 

ul. Chemików 6
47-220 

Kędzierzyn - Koźle
----------------------

Poniedziałek 
– Piątek 

15.15-18.15
Sobota 

10.00 – 13.00

----------------------
Zgodnie 

z zakresem 
poradnictwa

14
Stowarzyszenie 

Rodzin Katolickich 
Diecezji Opolskiej 

Prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej 
dla dzieci i rodzin do-
tkniętych problemem 

uzależnienia i przemocy, 
realizacja programu 

socjoterapeutycznego 
oraz programu informa-

cyjno - edukacyjnego 

ul. Krzywoustego 2
47 – 220 

Kędzierzyn - Koźle
----------------------

Poniedziałek 
– Piątek 

15.00 – 19.00
----------------------

Zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

15 Punkt 
konsultacyjny 

Wsparcie 
psychologiczne

ul. Ks. Czerwionki 39
47-113 Kolonowskie

tel . 77 461 10 75
tel. 500 716 102
fax. 77 461 11 40

Poniedziałek  
7.00 – 16.00

Wtorek – Czwartek 
7.00 – 15.00 

Piątek 7.00 – 14.00 

ops@kolonowskie
Zgodnie  

z zakresem 
poradnictwa

PSYCHOLOGICZNE,  ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  I  INNYCH  UZALEŻNIEŃ

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:
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Zapraszamy na koncerty

Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa, że kolejni mieszkańcy 

powiatu strzeleckiego dołączyli do grona szacownych Jubilatów. Do wszystkich 
dotarły oczywiście listy gratulacyjne i najlepsze życzenia od władz Powiatu Strze-
leckiego z okazji okrągłych urodzin, a także urodzinowe upominki.

Pani Anna Halicka, mieszkająca w Strzelcach Opolskich, jubileusz 90-lecia 
urodzin obchodziła 8 sierpnia. 

Pani Maria Kudryk, mieszkająca w Łaziskach, 90 rocznicę urodzin świętowała 
15 sierpnia.

Pani Maria Malcherczyk, mieszkanka Zalesia Śląskiego jubileusz 90 rocznicy 
urodzin obchodziła tego samego dnia -  15 sierpnia.

Pan Józef Drzymała, mieszkaniec Centawy, jubileusz 90-lecia urodzin ob-
chodził 18 sierpnia. 

Pani Gertruda Cibis, mieszkająca w Kadłubcu, 90 rocznicę urodzin święto-
wała 21 sierpnia. 

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów dołączamy również swoje: 
długich jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych radości i uśmiechu!

Dobiegły końca wakacyjne war-
sztaty dla dzieci zorganizowane przez 
Powiatowe Centrum Kultury w Strzel-
cach Opolskich. Z uwagi na sytuację 
epidemiczną, letnie warsztaty różniły 
się od tych z lat ubiegłych. Dzieci ba-
wiły się krócej i w mniejszych grupach.

Oferta podczas tegorocznych 
wakacji była bardzo różnorodna. 
Spotkania pozwalały nie tylko miło 
i ciekawie spędzić czas, ale również 
pobudzić wyobraźnię i fantazję dzieci 
oraz zachęcić do czytania.

Pierwszy tydzień odbył się w 
dniach 13-17 lipca i upłynął pod ha-
słem „Artystycznego Lata”, gdzie dzieci 
mogły liczyć na codzienną dawkę 
atrakcji  w postaci: rzeźbienia, ryso-
wania, czy malowania na sztalugach 
w plenerze.

Mottem drugiego tygodnia była 
„Akademia Dobrej Zabawy”. W dniach 
20-24 lipca wśród propozycji dla 
dzieci znalazły się zabawy z różnych 
stron świata, ale także jeden dzień 
został poświęcony „Śląskim gracz-
kom”- zabawom i grom naszych 
przodków. Efektem całotygodniowej 
pracy dzieci były: własnoręcznie wy-
konana planszówki,  kreatywny futbol  
z pom-ponami, boliwijskie kulołapki, 
własnoręcznie skonstruowane lataw-
ce, samodzielnie wykonany cymbergaj 
oraz wiele innych.

Trzeci tydzień warsztatów to zaję-
cia pn. „Ahoj Przygodo!” przeznaczone  
były dla dzieci w przedziale wiekowym 
6 - 11 lat i odbywały się w ostatnim 
tygodniu lipca (27-31.07), codziennie 
w godz. 10.00- 11.30. Zorganizowane 
przez bibliotekę zajęcia były okazją do 
spędzenia przez najmłodszych waka-
cyjnego czasu w sposób twórczy, inte-
resujący i dostarczający wiele radości.

W czwartym tygodniu w dniach 
3 – 7  sierpnia na dzieci czekały „Roz-
tańczone wakacje”. Warsztaty podzie-
lone zostały na dwie części. Pierwsza 
obejmowała zajęcia taneczne, pro-
wadzone przez mistrzynię Polski w 

Wakacyjne warsztaty w Powiatowym 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich!

tańcu towarzyskim, panią Dagmarę 
Nowak-Vasinę. Natomiast druga część 
warsztatów to zajęcia plastyczne inspi-
rowane tańcem, w których rozwijana 
była wyobraźnia i kreatywność małych 
artystów.

Ostatni, piaty tydzień warszta-
tów minął pod hasłem „Muzycznych 
przygód”. W dniach 10-14 sierpnia, 
wielbiciele śpiewu próbowali swych 
sił w zajęciach związanych z muzyką, 
wokalem, a także animacjami. Atrak-
cją tego tygodnia było zaśpiewanie 
wspólnie z Aleksandrą Stokłosą, so-
listką występującą w Operze Śląskiej. 
Podczas zajęć dzieci tworzyły także 

własne instrumenty z wykorzystaniem 
różnorodnych materiałów, typu folia, 
słomki, patyczki do lodów, kubeczki, 
fasola, kasza...

Tych, którzy czują niedosyt po wa-
kacyjnych „Muzycznych przygodach”, 
zapraszamy serdecznie w październi-
ku, na cotygodniowe warsztaty wo-
kalne pod czujnym okiem instruktorki 
śpiewu p. Aleksandry Stokłosy.

O tym, że wakacje w Centrum 
Kultury mogą być udane, świadczy 
wysoka frekwencja uczestników i ich 
aktywność. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom warsztatów za 
udział w zajęciach wakacyjnych.

Tradycyjne zdjęcia odchodzą po-
wolutku do lamusa. Pstrykamy setki 
cyfrowych zdjęć, a wywołujemy je co 
raz rzadziej... Pękate albumy fotogra-
ficzne są zastępowane przez wirtualne 
chmury danych. Dlatego proponujemy 
z sentymentem cofnąć się do bardzo 
dawnych lat, czarno-białych retro- 
pocztówek z miejscami z naszego 
powiatu. Na początek - kamienica 
przy Placu Stefana Żeromskiego, a w 
głębi widok na budynek, gdzie teraz 
stoi nasze starostwo.

Pocztówka jest z roku 1922 i po-
chodzi z kolekcji należącej do Powia-
towego Centrum Kultury. Czy ktoś z 
Państwa wie, co wówczas znajdowało 
się w miejscu dzisiejszego starostwa?  

Powiat w wehikule czasu

Miło jest spojrzeć na budynek i pomyśleć, że prawie 100 lat temu, ktoś także 
patrzył na to samo miejsce.

(telefon kontaktowy: 
77 4401713, 

e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl)

Zaproszenie na VI Rajd Rowerowy SZS
Kolejny rajd rowerowy przed nami. 

Start 29 sierpnia o godz. 9.30 sprzed 
strzeleckiego ratusza. Trasa – 40 km na 
Górę Św. Anny przez Czarnocin i Leśnicę 
oraz powrót do Strzelce przez Szymi-
szów. Zaplanowano przerwę kawową, 
zwiedzanie Sanktuarium na Górze Św. 
Anny oraz piknik w Szymiszowie. Rajd 
ma charakter otwarty o ograniczonej 
liczbie uczestników (decyduje kolejność 
zgłoszenia). Może w nim uczestniczyć 
do 50 osób w tym do 5 organizatorów. 
Uczestnictwo jest całkowicie bezpłat-
ne. Zgłoszenia - drogą elektroniczną na 

adres szs@ziemiastrzelecka.pl. Szcze-
góły i regulamin dostępne na stronie 
organizatora: www.ziemiastrzelecka.pl.

Podczas Rajdu obowiązywać będą 
uczestników wszelkie wytyczne i zale-
cenie przeciwepidemiczne związane z 
epidemią SARS-CoV-2, a w szczególno-
ści zachowanie dystansu społecznego 
(minimum 1 - 1,5 m od drugiej osoby) 
lub nałożenie maseczki zakrywającej 
usta i nos. Każdy uczestnik Rajdu zo-
bowiązany jest posiadać odpowiednią 
maseczkę.


