
Koronawirus 
zmienia nasze życie

1 listopada w tym roku będzie 
zupełnie inne iż wszystkie dotychcza-
sowe. Czy cmentarze będą zamknięte 
– jeszcze nie wiadomo (ściślej: do 
27.10 tego nie wiadomo). Wiadomo 
jednak, że spotkań rodzinnych, na 
które z najodleglejszych zakątków 
zjeżdżano się na groby bliskich w Dniu 
Wszystkich Świętych nie będzie.

Bp Andrzej Czaja w specjalnie 

wydanym dekrecie przypomina, że 
na cmentarzach obowiązuje zasada 
zachowania dystansu od innych osób 
na odległość nie mniejszą niż 1,5 m 
oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa. 
W Dniu Wszystkich Świętych msze na 
cmentarzach mogą się odbyć tylko 
wtedy, jeśli będzie możliwe zachowa-
nie reżimu sanitarnego. „W związku 
z tym, zachęcam osoby w podeszłym 

wieku i inne szczególnie zagrożone za-
rażeniem wirusem SARS-CoV-2 do in-
dywidualnego odwiedzania cmentarzy 
w inne dni niż 1 i 2 listopada” – apeluje 
bp A. Czaja, przypominając również, że 
„odpust zupełny za zmarłych można 
uzyskać jeden raz dziennie w dniach 
od 1 do 8 listopada pod określonymi 
warunkami”.

Punkt wymazów w kierunku COVID-19 działa przy naszym szpitalu od 21 
września br., od 27 września można wykonywać w nim również badania komer-
cyjne Do 27 października zostało w nim wykonanych około 400 testów. Funkcjo-
nuje codzienne przez dwie godziny, konieczna jest też wcześniejsza rejestracja 
telefoniczna (szczegóły na str. 4).

 Jak informuje dyrektor Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich Beata 
Czempiel – „Nie przewidujemy wydłużenia czasu pracy, ze względu na ograni-
czone możliwości kadrowe”. I dotychczas nic nie wiadomo o pomocy wojska. 

Zapowiedzieli to 21 października premier i szef MON: „żołnierze i siły obro-
ny terytorialnej pomogą lekarzom w punktach drive thru”, a minister Mariusz 
Błaszczak poinformował: „żołnierze będą pobierali próbki do badań na obecność 
koronawirusa we wszystkich punktach w Polsce”.  

Drive thru 
– kolejek długich nie ma

Nie, to nie 
będzie artykuł 
o diecie. Ra-
czej o planach. 
I pieniądzach. 
Trwają właś-
nie przygoto-
wania do pro-
g ra m o wa n i a 

przyszłej perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej. W województwie 
opolskim robocza nazwa tego do-
kumentu to „Fundusze Unii Euro-
pejskiej dla Opolskiego 2021-2027”.  
Do tych pieniędzy jeszcze daleka 
droga, ale trzeba być przygotowa-
nym, by w momencie, gdy Parlament 
Europejski przyjmie dokumenty, a i w 
Polsce zapadną wszystkie decyzje o 
podziale środków pomiędzy poziom 
krajowy i regionalny, móc ruszyć z 
wnioskami. Przy tym zaznaczyć należy, 
że samorządy będą mogły się ubiegać 
o fundusze z UE tylko na zasadach 
partnerstwa. Zresztą dotychczas też 
było podobnie – współpraca w ramach 
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzele-
ckiego, rozumianego jako specyficzny 

Mamy duży apetyt

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Celowego Powiato-
wo-Gminnego „Jedź z Nami”, które miało miejsce 22 października w systemie 
wideokonferencji, podjęte zostały cztery uchwały. 

Pierwsza dotyczyła zmian w statucie Związku. To konieczność po tym, jak 
we wrześniu zapadła decyzja o poszerzeniu grona członków. Przypomnijmy: 
trzy gminy, czyli Zdzieszowice, Gogolin oraz Krapkowice zgłosiły chęć dołącze-
nia do Związku bo wszystkie trzy chcą realizować zadania związane z lokalnym 
transportem zbiorowym, za pośrednictwem jednego operatora, którym jest PKS 
SA w Strzelcach Opolskich. Każda z gmin musiała uzyskać jeszcze na to zgodę 
swojej rady, a Związek – musiał zmienić statut, bo dotychczas działał w granicach 
powiatu strzeleckiego. 

obszar funkcjonalny, przyniosła nam – 
wszystkim samorządom współpracują-
cym w jego ramach wymierne efekty. 
Nie jakieś tam efekty – raczej miliony. 
To dzięki temu możemy jeździć no-
wymi niskoemisyjnymi autobusami 
PKS-u, to dzięki nim przeprowadzona 
zostanie termomodernizacja DPS w 
Szymiszowie przy zastosowaniu odna-
wialnych źródeł energii – by wymienić 
tylko pierwsze z brzegu przykłady. 

A czego oczekujemy w przyszłości? 
Lista zamierzeń Powiatu Strzeleckiego 
jest ogromna. Poczynając od budowy 
ścieżek rowerowych, a zadanie to ma 
być połączone z wypromowaniem wa-
lorów przyrodniczych i kulturowych, w 
tym kuchni regionu opolskiego „szla-
kiem kluski, rolady i modrej kapusty” 
poprzez utworzenie aplikacji mobilnej, 
jako przewodnika turystycznego. Ko-
lejne to inwentaryzacja i rewitalizacja 
zabytkowego parku przy DPS w Szymi-
szowie, utworzenie tam ścieżek edu-
kacyjnych, przystosowanych również 
dla osób z niepełno sprawnościami i 
stanowiskami do terapii zajęciowej. 

- Stawiamy także na ekologię - 

mówi wicestarosta Waldemar Gaida. - 
Po pierwsze - rozwój proekologicznego 
(zielonego) transportu publicznego w 
części obszaru funkcjonalnego, czyli 
zakup nowych pojazdów niskoemisyj-
nych - w tym także elektrycznych - w 
ramach działalności Związku „Jedź z 
Nami” wraz z modernizacją dworca 
przesiadkowego. Po drugie - wyposa-
żenie wszystkich budynków publicz-
nych Powiatu Strzeleckiego w ogniwa 
fotowoltaiczne wraz ze stworzeniem 
inteligentnego systemu zarządzania 
dystrybucją oraz efektywnego zarzą-
dzania energią w celu ograniczenia 
emisji oraz obniżenia wydatków na 
utrzymanie budynków. I nie chodzi tu 
tylko o siedzibę starostwa, ale również 
szkoły, budynek Powiatowego Cen-
trum Kultury. 

- Przed nami nowe wyzwania 
związane z edukacją – kontynuuje. 
– I to w zakresie sprostania potrze-
bom rynku pracy całego Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – nie na 
zasadzie dostosowujemy się do obec-
nych warunków, ale do przyszłości. A 

dok. na str. 2

Bilety strzeleckiego PKS będzie 
można kupić przez Internet

dok. na str. 2

Wszystkich Świętych - inaczej niż zwykle

Fot. Błażej Duk
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Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2020
Starosty Strzeleckiego z dnia 26.10.2020 r.

                                        

WYKAZ
nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(j.t. w  Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Starosta Strzelecki  informuje, 

że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczono do zbycia niżej wymienioną nieruchomość:

L.p. Położenie 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości 

według ewidencji 
gruntów

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości 

w planie zagospodaro-
wania przestrzennego

Cena 
nieruchomości

Forma 
zbycia

1. Zimna Wódka,  
ulica 
Ujazdowska 
nr 51

działka numer  591              
o powierzchni 
0,0590 ha, arkusz 
mapy 5,         
księga wie-
czysta numer 
OP1S/00023761/7

działka nie-
zabudowana 
położona 
na terenach 
mieszkanio-
wych

nieruchomość oznaczo-
na  symbolami:
„MR” - teren zabudowy 
mieszkaniowej zagro-
dowej
„KL” - tereny publiczne 
komunikacji i trans-
portu

57 000,00 zł 
netto

Sprzedaż 
własności 
nieruchomości 
nastąpi 
w trybie 
przetargu 
ustnego nie-
ograniczonego.  

Cena sprzedaży nieruchomości będzie zwiększona o należny podatek VAT obliczony według stawki procentowej obowiązu-
jącej w dniu sprzedaży.
  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 października 2020 r. 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

Zarzadzenie Nr 29/2020                                       
Starosty Strzeleckiego

z dnia  26 października  2020 roku
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży

  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7  i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2020 r. 
poz. 65 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 65/20 Wojewody Opolskiego  z dnia 17 
czerwca 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, 
zmienionego Zarządzeniem Nr 119/20 Wojewody Opolskiego z dnia 19 
października 2020 r.   zarządzam, co następuje :

§ 1. 
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, niezabudowaną, poło-
żoną w obrębie Zimna Wódka, gmina Ujazd, oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków numerem działki 591 o powierzchni 0,0590 ha, arkusz mapy 5, 
dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą 
nr OP1S/00023761/7.

§ 2.
Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, przez wywiesze-
nie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego 
oraz zamieszczenie w internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
Starostwa Strzeleckiego.

                                                                        § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Geodecie Powiatowemu.

                                                                        § 4.
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje
że w dniu 8 grudnia 2020 roku od godziny 9.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali 
narad (II piętro) przeprowadzone zostaną drugie przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu 
Strzeleckiego, położonych w Leśnicy przy ulicy Stawowej, niezabudowanych. Nieruchomości wpisane są w księdze wie-
czystej nr OP1S/00023932/7, bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są 
symbolem 11MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

l.p. nr działki powierzchnia cena wywoławcza 
brutto 

(w tym 23% VAT)

wadium minimalne 
postąpienie 

ceny

godzina 
rozpoczęcia 
przetargu

1. 4214 0,1467 ha 67 650 zł 3500 zł 680 zł 900

2. 4215 0,1413 ha 65 190 zł 3500 zł 660 zł 930

3. 4217 0,1402 ha 63 960 zł 3500 zł 640 zł 1000

4. 4218 0,1372 ha 62 730 zł 3500 zł 630 zł 1030

5. 4219 0,1354 ha 62 730 zł 3500 zł 630 zł 1100

6. 4220 0,1291 ha 59 040 zł 3500 zł 600 zł 1130

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 3 grudnia 2020 r. do godz. 10.00 na konto Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek numer 63 8907 1089 
2002 0090 0007 0002.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie wskazanym przez sprzedającego, 
przepada. Cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy 
przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisem 
do księgi wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług (VAT) obliczony według 23 % stawki, na pod-
stawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2020 r. poz. 106).

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości na cel związany z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą, winien podczas przetargu przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Bliższych informacji można zasięgnąć 
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel. nr 77 440-17-47.

więc myślimy o rozbudowie najwięk-
szej w województwie opolskim szkoły, 
czyli CKZiU w Strzelcach Opolskich. Jej 
celem w jest zwiększenie atrakcyjno-
ści oferty kształcenia zawodowego, 
zwłaszcza praktycznego, z uwzględnie-
niem nowych technologii. Dodatkowo 
we współpracy z partnerami Subre-
gionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 
planujemy utworzenie sieci doradców 
zawodowych. To nie jedyne plany 
związane z oświatą. Zamierzamy 
doprowadzić do rewitalizacji terenu 
i obiektu, w którym mieści się Zespół 
Placówek Oświatowych w Leśnicy. 
Niezbędne jest także zbudowanie 
zaplecza sportowego z prawdziwego 
zdarzenia. A więc: przebudowa wie-
lofunkcyjnego kompleksu sportowego 
wraz z ogrodzeniem, oświetleniem 
i monitoringiem przy Liceum Ogól-
nokształcącym z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. W. Broniewskiego w 
Strzelcach Opolskich oraz budowa 
hali sportowej wraz z łącznikiem, 
oświetleniem i monitoringiem przy 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. 

- Na uwadze mamy również po-
trzeby zdrowotne społeczeństwa i jego 
starzenie się. Jeśli by udało się na to 
pozyskać dofinansowanie ze środków 
europejskich, to doszłaby do skutku 
rozbudowa Szpitala Powiatowego 
im. Prałata J. Glowatzkiego o ZOL, a 
o takiej potrzebie mówi się u nas od 
dawna, oraz o poradnie przyszpital-
ne wraz z modernizacją Centralnej 
Sterylizacji Szpitala. Realizacja tych 
zamierzeń pozwoliłaby na zapewnie-
nie odpowiedniego poziomu leczenia 
i potrzeb opiekuńczo-leczniczych. 

- Z tą sferą związane jest również 
zamierzenie kolejne. W zrewitalizowa-
nym i odpowiednio przebudowanym 
terenie dworca autobusowego PKS, 
a więc w obiekcie usytuowanym w 
centrum miasta, z bardzo dobrym 
dostępem komunikacyjnym, planu-
jemy stworzenie nowoczesnej bazy 

Mamy duży apetyt
dla scentralizowanego szkolnictwa 
specjalnego w Powiecie Strzeleckim 
połączonej z działalnością Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej oraz 
specjalistów w zakresie rehabilitacji 
i neurologii dziecięcej, wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci. 

- Nie zapominamy też o potrze-
bach kulturalnych naszych miesz-
kańców, a właściwie mieszkańców 
nie tylko powiatu strzeleckiego, ale 
całego Subregionu Kędzierzyńsko-
-Strzeleckiego. Myślę tu – mówi wi-
cestarosta W. Gaida -  o rozbudowie 
Powiatowego Centrum Kultury, które 
w tej chwili dysponuje ograniczoną 
ilością miejsc w sali widowiskowej. Za-
interesowanie jego ofertą jest spore, 
a więc pożądane byłoby powiększenie 
go o salę multimedialną z systemem 
widowni kinowej oraz systemem pro-
jekcji plenerowych. Przy tym scena 
zostałaby nie tylko powiększona, ale 
i dostosowana do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Dzięki temu 
mogłyby nie tylko korzystać z oferty 
PCK, ale i same występować na scenie. 
Z myślą o nich planujemy także zmiany 
w przestrzeni ekspozycyjnej i stworze-
niu tam „Galerii Zmysłów” – pracowni  
sensorycznego doświadczania świata.

To wszystko – jak wspomniano 
– to zamierzenia. Kosztowne, nawet 
bardzo. Uda się je zrealizować?

- Dotychczas, w ramach bardzo 
dobrej współpracy wszystkich samo-
rządów w Subregionie Kędzierzyńsko-
-Strzeleckim – osiągnęliśmy wiele. 
Nie wątpię, że w nowej perspektywie 
finansowej UE i realizacji komplekso-
wych, partnerskich projektów, a taką 
będzie formuła Zintegrowanych  Inwe-
stycji  Terytorialnych, również wiele 
osiągniemy – odpowiada wicestarosta 
W. Gaida.

Najważniejsze jest myślenie stra-
tegiczne i długofalowe planowanie, 
jeśli chcemy żyć w coraz lepszym 
otoczeniu, uwzględniającym potrzeby 
wszystkich środowisk.

dok. ze str. 1

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 27.10.2020 r.

Bilety strzeleckiego PKS 
będzie można kupić przez Internet

dok. ze str. 1

Walne Zgromadzenie Członków 
„Jedź z Nami” po wysłuchaniu sprawo-
zdania Zarządu z wykonania budżetu 
za I półrocze 2020 – zatwierdziło to 
sprawozdanie w uchwale drugie. 
Trzecia dotyczyła Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej, z uwzględnieniem 

planowanych inwestycji, natomiast 
czwarta to nowelizacja uchwały o re-
gulaminie przewozu osób i bagażu w 
PKS SA w Strzelcach Opolskich. Brzmi 
nieco skomplikowanie, ale wprowadza 
istotne ułatwienia dla pasażerów: bile-
ty będzie można kupić przez Internet. 

Kiedy?  Walne Zgromadzenie dokonało 
stosownych zmian w dokumencie, a 
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Opolskiego, co 
zapewne nastąpi do połowy listopada 
– ułatwienie stanie się faktem.
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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:

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 Antykryzyso-
wej COVID-19:

• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarzą-

dowych 
• 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 

• 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 Rze-
czypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 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.

Zachęcamy mikroprzedsiębiorców 
oraz  

organizacje pozarządowe 
(stowarzyszenia wpisane do KRS, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, 
ochotnicze straże sportowe, parafie, spółki wodne, koła łowieckie, koła gospo-
dyń 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

TECHNOLOG PRODUKCJI KOLONOWSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne,
  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK BIUROWY KOTULIN - wykształcenie średnie,
  - znajomość j. angielskiego, - znajomość j. niemieckiego
REFERENT STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie co najmniej średnie budowlane lub 

architektoniczne
INKASENT POBORU OPŁAT NOGOWCZYCE - prawo jazdy kat. B
SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO KOLONOWSKIE - wykształcenie techniczne,
- TECHNICZNYCH  - prawo jazdy kat. B + E/T,
  - podstawowa obsługa pakietu MS Office,
  - 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem
PROJEKTANT/ KONSTRUKTOR JEMIELNICA - wykształcenie wyższe budowlane,
  - znajomość przepisów budowlanych
INŻYNIER ROBÓT/ JEMIELNICA - wykształcenie wyższe budowlane,
INŻYNIER BUDOWY  - prawo jazdy kat. B
ZAOPATRZENIOWIEC ZAWADZKIE - min. średnie
STOLARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe stolarz
INSTRUKTOR WARSZTATU  - 3 lata doświadczenia zaw. w zawodzie stolarz, 
PRACY W DREWNIE  - kurs Instruktora praktycznej nauki zawodu,
  - prawo jazdy kat B
FIZJOTERAPEUTA/ JEMIELNICA - wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe
TERAPEUTA MANUALNY  - kurs terapii manualnej
PIELĘGNIARKA STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie kierunkowe,
  - prawo wykonywania zawodu
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ STANISZCZE WIELKIE - mile widziane osoby z kwalifikacjami do pracy, 
   np. opiekun osób starszych, ratownik medyczny,  

asystent osoby niepełnosprawnej
SPECJALISTA DS. EKSPORTU GRODZISKO - wykształcenie wyższe techniczne 
NA RYNEK NIEMIECKI  - znajomość rysunku technicznego,
  - biegła znajomość j. niemieckiego
KIEROWCA - KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze branżowe,
  - prawo jazdy kat. B, - kwalifikacja wstępna
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU Zimna Wódka - wykształcenie średnie techniczne,
  - prawo jazdy kat. B
   - min. 2 lata dośw. zaw. na podobnym stanowisku
PRACOWNIK WARSZTATOWY  SZYMISZÓW - wymagana umiejętność demontażu pojazdów
BRYGADZISTA CZARNOCIN - wymagane doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPERATOR / USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - podstawowa obsługa komputera,
   - znajomość rysunku technicznego
PRACOWNIK MAGAZYNOWY OLSZOWA
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MAGAZYNIER KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techniczne
  - umiejętność obsługi komputera
PRACE POMOCNICZE NA PRODUKCJI ZIMNA WÓDKA 
I W MAGAZYNIE
POMOC KUCHENNA MOP CHECHŁO - prawo jazdy kat. B
 MOP PROBOSZCZOWICE
KASJER / SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE
SPRZEDAWCA NA STACJI PALIW JEMIELNICA - umiejętność obsługi komputera
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 praca także dla osób - obsługa kasy fiskalnej, 
 z orzeczonym stopniem 
 niepełnosprawności 
PRACOWNIK PRODUKCYJNY OLSZOWA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MURARZ WG ZLECEŃ - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY WOJ. OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B,
POMOCNIK BUDOWLANY WG. ZLECEŃ
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO OLSZOWA
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR MASZYN 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
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne,
TOKARZ – ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
MONTER KABIN SANITARNYCH TEREN CAŁEGO KRAJU - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - umiejętność czytania rysunku technicznego
  - prawo jazdy kat. B
KIEROWCA W TRANSPORCIE SZCZEPANEK - prawo jazdy kat. C+E, karta kierowcy,
MIĘDZYNARODOWYM  - min. 2 lata doświadczenia zawodowego 
   w transporcie międzynarodowym
ELEKTRYK/ POMOCNIK ELEKTRYKA WEDŁUG ZLECEŃ - prawo jazdy kat. B
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ZĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SZKLARSKIEGO  - umiejętność obsługi komputera
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - 2 lata doświadczenia pracy w ochronie,
 praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności

Ogłoszenie!!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich  przyjmuje 

od 26 października 2020 r. 
do 04 listopada 2020 r. 

wnioski osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 77 4621818

Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
informuje,

 
że podano do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne 
użyczenie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz 
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

dot. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 1717/2

INFORMACJA
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Koronawirus 
zmienia nasze życie

Dwa tygodnie temu, 14 października, kiedy wychodził poprzedni 
numer naszego dwutygodnika, w kraju odnotowano 6.526 nowych zakażeń 
koronawirusem, w województwie opolskim – 233, a od początku epide-
mii liczba zachorowań w województwie wynosiła 3.783. W powiecie 
strzeleckim od początku epidemii zachorowały 302 osoby, 2 zmarły, 
177 ozdrowiało. Rekord zakażeń w naszym powiecie odnotowano 13 
października – 33.
27 października - w kraju mamy 16.300 nowych przypadków zakaże-
nia koronawirusem. W województwie opolskim – 385, a w powiecie 
strzeleckim – 63 (rekord zachorowań odnotowano 21.10. – 77 za-
chorowań). Od początku epidemii na Opolszczyźnie potwierdzono 8.362 
przypadki na Opolszczyźnie, a w naszym powiecie – 914. Więcej 
jest tylko w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim – tu od początku epidemii 
zachorowało 1.195 osób. 
Województwo opolskie zalicza się do tych, w których odnotowuje się jeden 
z największych wskaźników zachorowań w przeliczeniu na 1 tys. osób: 
8,48. W kraju wyprzedza nas pod tym względem tylko woj. małopolskie 
– 10,45 i śląskie – 8,79 (źródło: obywatelski projekt Michała Rogalskiego 
COVID-19 w Polsce, który jest autorem największej, publicznie dostępnej 
bazy danych na temat koronawirusa w Polsce).
Liczba testów niezmiennie plasuje nasze województwo na końcu: dotych-
czas wykonano ich 45.228.

Epidemia koronawirusa przyspie-
sza. Sytuacja zmienia się z dnia na 
dzień, z tygodnia na tydzień. Oddział 
wewnętrzny Szpitala Powiatowego 
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzel-
cach Opolskich zamienił się w oddział 
„covidowy”. Podobne, na mocy decyzji 
Wojewody Opolskiego, powstały w 
innych szpitalach powiatowych w 
naszym regionie. 

Ten nasz liczy 25 łóżek. Zanim 
powstał, trzeba było przeprowadzić 
pewne prace organizacyjne, logistycz-
ne, a przede wszystkim budowlane. 
Wydzielić dwie strefy brudne, strefę 

Tak charakteryzuje sytuację w 
DPS w Strzelcach Opolskich z filiami 
w Szymiszowie i Leśnicy dyrektor 
placówki Jolanta Osuch.

Długo, nawet bardzo długo, w 
porównaniu do innych DPS-ów – tak 
w kraju, jak i województwie - udawa-
ło się ochronić mieszkańców przed 
zakażeniem. Nawet wtedy, gdy koro-
nawirus był tuż-tuż. I zawsze gdzieś 
kołatała się myśl, że jednak – mimo 
wszelkich rygorów sanitarnych, 
czasowej niemal izolacji od świata 
zewnętrznego, zawieszenia przyjęć 
nowych mieszkańców – się nie uda. 
DPS-y nie są usytuowane na samot-
nych wyspach, ani nie są oddzielo-
ne kordonem sanitarnym. Zawsze 
toczyło się tu życie. Teraz też, tylko 
to zupełnie inne życie. Bo to życie 
w czasach epidemii. Towarzyszy mu 
lęk. O zdrowie mieszkańców, zdrowie 
personelu. Jeśli tego zabrakłoby – kto 
zająłby się mieszkańcami? 

Jakie jest „dziś”? To wtorek, 27 
października.

W DPS w Leśnicy – zero zachoro-
wań! W DPS w Szymiszowie – ponad 
połowa zakażonych mieszkańców: 57 
ze 107 w tej chwili (trzy osoby zmarły 
z rozpoznaniem COVID-19, przy cho-
robach współistniejących). Część z 
nich przechodzi koronawirusa bezob-
jawowo. U części – gorączka skacze, 
mają złe samopoczucie. Czternaście 
osób z personelu od 20 października 
zdecydowało się na skoszarowanie 
z mieszkańcami. Miało być na dwa 
tygodnie, ale panie postanowiły 
to przedłużyć o dwa dni – do 30 

W Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich odwiedziny nadal są 
wstrzymane. Jednak szpital wprowadził system paczkowy.

Jeżeli chcecie państwo przekazać rzeczy dla pacjentów przebywających na 
oddziałach, można to zrobić umieszczając podpisaną paczkę (imię i nazwisko 
pacjenta oraz oddział na którym przebywa), w wyznaczonym miejscu na par-
terze szpitala przy rejestracji, w głównym budynku szpitala. 

Paczki można zostawiać :
-  w dni robocze od 6:00 do 19:00
-  w weekendy 24 h / dobę
-  w wyjątkowych sytuacjach (np. jeżeli pacjent został przyjęty w nocy), 

paczki można zostawiać na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Jeśli musisz zrobić zakupy, wykupić leki, a nie możesz liczyć na pomoc 
najbliższych lub ich nie masz -  zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 Solidar-
nościowego Korpusu Wsparcia Seniorów dla osób powyżej 70. roku życia. 

Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w 
Twojej gminie.

Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali 
wszystkie szczegóły.

Wolontariusz dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosiłeś.
Przekaż pieniądze za zakupy wolontariuszowi.
Jeśli jednak musisz wyjść z domu, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej 

odległości od innych ludzi, o zasłanianiu nosa i ust i o tym, że we wszystkich 
sklepach, aptekach i drogeriach wyznaczone są godziny dla osób powyżej 60 
roku życia: rób zakupy w godzinach 10.00 - 12.00.

Nowe zaostrzone zasady zosta-
ły wprowadzone od 24.10.2020 r. 
Obowiązuje 1,5-metrowa odległość 
między pieszymi. Wszędzie obo-
wiązkowe jest zasłanianie ust i nosa 
w miejscach publicznych: na ulicy, 
na drogach i placach, na terenie 
cmentarzy, promenad, bulwarów, 
miejsc postoju pojazdów, parkingów 
leśnych, w autobusie, tramwaju i 
pociągu, w sklepie, galerii handlowej, 
banku, na targu i na poczcie, w kinie 
i teatrze, u lekarza, w przychodni, 
w szpitalu, w kościele, w urzędzie. 

Co z pacjentami interny?
czystą, śluzę, przebudować część łazie-
nek, wprowadzić higienizację ścieków 
- mówi wicestarosta Waldemar Gaida. 
– W ten sposób w naszym szpitalu już 
pacjentów z koronawirusem już nie 
tylko się izoluje, ale leczy.

A co z pacjentami, którzy powinni 
być leczeni na oddziale wewnętrznym?

-  Pacjenci internistyczni „niecovi-
dowi” nie są przyjmowani do naszego 
szpitala – odpowiada dyrektor szpitala 
Beata Czempiel. - Pacjent ze skiero-
waniem od lekarza rodzinnego musi 
udać się do szpitala wskazanego przez 
tego lekarza. Na przyklad do szpitala w 

Opolu, Krapkowicach, Ozimku. Może 
się zdarzyć, że z naszego Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego  także przewie-
ziemy pacjenta do innego szpitala, gdy 
wymaga on hospitalizacji.

- Na razie  na szpitale covidowe 
przekształcono szpitale w Białej, 
Namysłowie, MSW w Opolu, od 27 
października - szpital w Kluczborku. 
Natomiast oddziały covidowe są u 
nas, w Głubczycach, Kup, Koźlu, Ny-
sie, Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, 
Krapkowicach – dodaje dyrektor B. 
Czempiel.

Dziś to dziś, jutro może być inne

października. W DPS w Strzelcach 
Opolskich u 4 mieszkańców testy wy-
szły pozytywne. – Długo czekamy na 
wyniki  - mówi dyrektor J. Osuch. - W 
kolejnych dniach spodziewam się, że 
chorych przybędzie, bo u kolejnych 
mieszkańców widać symptomy cho-
roby. Inni z kolei wracają do zdrowia 
pomalutku. Natomiast u 23 osób z 
załogi liczącej 153 osób testy wyszły 
dodatnie, niestety. Ale ci, którzy 
chorobę przechodzą bezobjawowo 
– zostali z chorymi mieszkańcami.

Tak wygląda dziś – w liczbach. 
Jakie będzie jutro? 

Liczby to jednak nie wszystko. 
Zmieniło się życie w Domach. Nie ma 
zajęć grupowych. Nie ma spotkań. 
Nie ma wyjść do miasta. Nie wszyscy 
mieszkańcy do końca rozumieją, co 
się dzieje, i dlaczego wprowadzono 
takie rygory. Trudno im się z nimi 
pogodzić. Dla ich psychiki takie 
ograniczenia są bardzo trudne. Dla 
nas – mówi dyrektor J. Osuch – 
trudne jest zapanowanie nad ich 
emocjami i z wypływającymi z tego 
zachowaniami. Przecież nie możemy 

pozamykać wszystkich w pokojach na 
klucz! A jeśli nie zdają sobie sprawy 
z sytuacji, trudno im przestrzegać 
wprowadzonych zasad. Denerwują 
się. Teraz są nieco spokojniejsi, bo są 
z pracownikami 24 godziny na dobę, 
Czują się bezpiecznie. I troszkę nas 
słuchają… 

- Każdego dnia dziękuję, że mam 
takich pracowników. Każdego dnia. 
Wiem, jakie to poświęcenie z ich 
strony. Każdy ma przecież prywatne 
życie. Rodziny, dzieci. A jednak – jed-
nak poświęca się pracy.

Do tych podziękowań dołącza 
swoje wicestarosta Waldemar Gai-
da: - Wyrazy ogromnego szacunku 
i głębokie ukłony przekazuję dla 
wszystkich pracowników naszych 
DPS, który wykazał niezwykły hart 
ducha i poświęcenie. To nieczęsto 
się zdarza w dzisiejszych czasach, 
zwłaszcza w takiej skali i w takiej 
sytuacji. Nawiasem mówiąc: inwe-
stycję rewitalizacji obiektu w Szymi-
szowie przerwaliśmy, by zapobiec 
ewentualnym kontaktom i dalszemu 
rozprzestrzenianiu się choroby.

Zanotowała Marta Górka

Cały kraj w czerwonej strefie
Wprowadzono ograniczenia w liczbie 
osób w kościołach, sklepach, kinach 
i teatrach. Zamknięte zostały restau-
racje i kawiarnie, jeśli nie prowadzą 
sprzedaży jedzenia na wynos.

Uczniowie klas IV-VIII szkoły pod-
stawowej i wszystkich klas szkół po-
nadpodstawowych uczą się zdalnie. 
Rozporządzenie MEN obowiązuje 
do 8 listopada, ale przy obecnych 
wzrostach zachorowań raczej jest 
niewielka szansa, że po tym terminie 
nastąpi radykalna zmiana. 27 paź-
dziernika –minister edukacji i nauki 

Przemysław Czarnek zapowiedział na 
konferencji prasowej: „Będziemy dą-
żyć do tego, by jak najszybciej powró-
cić do formy nauczania stacjonarnego 
we wszystkich możliwych szkołach i 
rocznikach. W pierwszej kolejności 
tegoroczni maturzyści i ósmoklasi-
ści”, podkreślając, że nauka zdalna 
nie zastąpi nauki w szkołach. Przyznał 
też, że nie wiadomo, ile czasu taka 
nauka na odległość potrwa. - Mamy 
nadzieję, że pod koniec listopada 
część uczniów będzie mogła wrócić 
do szkół - powiedział.

Można przekazać 
paczkę pacjentowi

Ważne dla seniorów!
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W gminie Zawadzkie, najmniej-
szej w naszym powiecie, znajdziemy 
całkiem sporo ciekawych kapliczek 
i krzyży. Udało mi się odnaleźć ich 
ponad 30.

W Kielczy przy ulicy Dobrego Pa-
sterza znajdziemy dwa krzyże i dwie 
kapliczki. Starszy pochodzi z 1920 
roku. Znajduje się na nim napis „Póki 
mi tchu życia stania nie opuść mnie 
Jezu Panie”. Drugi pochodzi z roku 
1934 – jego fundatorami byli państwo 
Bednarek. Pierwotny krzyż przenie-
siono w 1934 na cmentarz, a w jego 
miejsce ustawiono obecny. Znajduje 
się na nim napis w języku niemieckim. 
Przy tej samej ulicy usytuowana jest 
kapliczka, w której umieszczono figurę 
św. Jana Nepomucena. Fundacja ka-
pliczki miała być wotum dziękczynnym 
za ocalenie wsi przed powodzią. Obok 
kościoła znajduje się kapliczka umiesz-
czona tam w roku 2015 jednak historia 
jest dużo starsza. Pierwotnie nieopo-
dal stał krzyż pamiątka po cmentarzu. 
Z biegiem lat wokół krzyża powstał 
parking i krzyż stał na parkingu. W 
roku 2015 wybudowano kapliczkę, w 
której umieszczono figurę Chrystusa 
Frasobliwego. W Kielczy znajdziemy 
również dwa krzyże, których historia 
związana jest z wojnami. Pierwszy, 
przy ulicy Nowowiejskiej, to krzyż 

Kapliczki w gminie Zawadzkie
ufundowany w 1920 roku jako wotum 
dziękczynne za szczęśliwy powrót z 
wojny. Widnieje na nim napis „Panu 
Bogu na podziękowanie za szczęśliwy 
z wojny światowej powrót! Fundował 
Michał Bednarek i sąsiedzi. 1920.” 
Nazwisko Michała Bednarka przewija 
się również w historii drugiego krzyża 
– ustawionego przy ulicy Wajdy. Krzyż 
miał ufundować przodek Michała 
Bednarka jako wotum podziękowanie 
za powrót z wojny. Na cokole jest data 
1901 – jednak w tym czasie (ani tuż 
przed tą datą) w Europie nie toczyła 
się wojna, w którą zaangażowane było 
Cesarstwo Niemieckie. Pierwotnie 
krzyż stał w miejscu, gdzie po I wojnie 
światowej był pomnik poświęcony po-
ległym żołnierzom. Prawdopodobnie 
najstarszy zachowany krzyż w tej wsi 
to ten usytuowany przy ulicy Polnej 
– jest to krzyż błagalny z 1891 roku, 
z napisem: „Panie Błogosław Ziemi 
Kielczańskiej”. 

We wsi znajdują się jeszcze dwa 
krzyże związane z dramatami, jakie 
rozegrały się w miejscach gdzie zostały 
one ustawione. Przy polnej drodze 
niedaleko ulicy Mostowej stoi krzyż 
betonowy, trochę zaniedbany, w 
miejscu gdzie zginął gospodarz za-
strzelony przez swojego brata. Z kolei 
przy leśnej drodze prowadzącej do 

Lublińca ustawiono krzyż w miejscu, 
w którym doszło do pojedynku dwóch 
braci zalecających się do tej samej 
dziewczyny. Pierwotnie w tym miejscu 
stał krzyż drewniany, został on w latach 
90-tych zastąpiony krzyżem pochodzą-
cym z cmentarza. Znajdujące się na 
nim napisy nie mają nic wspólnego z 
wydarzeniami w tym miejscu.

Zawadzkie to miejscowość, w 
której jest kilka krzyży i kapliczek 
(znalazłem sześć). Prawdopodobnie 
najstarszy znajduje się przy ulicy Opol-
skiej. Pochodzi z 1903 roku. Inicjato-
rem budowy był Franciszek Kura. Krzyż 
miał zastąpić rozpadającą się kapliczkę 
po drugiej stronie ulicy (kapliczka nie 
istnieje). Na krzyżu znajduje się napis 
„Miłosierny Jezu Ratuj dusze w czyśćcu 
cierpiące”. Przy ulicy Chopina znajduje 
się krzyż ufundowany w 1947 roku jako 
podziękowanie za ocalenie życia w 
czasie II wojny światowej. Jedyny krzyż 
drewniany usytuowany jest przy ulicy 
Andrzeja – jednak dokładnej historii 
jego powstania nie znam. Krzyże znaj-
dują się jeszcze przy ulicy Szymanow-
skiego oraz na Nowym Osiedlu – ten 
ufundowany został z okazji Jubileuszu 
roku 2000. W 2005 roku ufundowano 
kapliczkę przy ulicy Powstańców Ślą-
skich. Jest to wotum dziękczynne za 
25 lat Rycerstwa Niepokalanej.

Najwięcej krzyży i kapliczek znaj-
duje się w Żędowicach. Najbardziej 
znana jest dwukondygnacyjna ka-
pliczka przy ulicy Strzeleckiej. Jako 
datę wybudowania przyjmuje się rok 
1780. W jej wnętrzu znajduje się obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej, a po 
bokach figury św. Franciszka i św. Kla-
ry. Kapliczka została wyremontowana 
w 2019 roku. Niedaleko znajduje się 
kolejna kapliczka – poświęcona jest św. 
Janowi Nepomucenowi. Jej historia 
sięga XIX wieku. 

Przy ulicy Ziai znajduje się kaplicz-
ka z 1934 roku. Ufundowana została 
przez Franciszka Przendziono. Jest to 
wotum dziękczynne za powodzenie 
w gospodarowaniu. Kapliczka został 
wyremontowana w 1994 roku. Wid-
nieje na niej napis w języku polskim 
i niemieckim: „Matko Pięknej Miłości 
- Mutter der Schönen Liebe”.

Krzyż ustawiony przy ulicy Strzele-
ckiej zastąpił ten, przy którym modlili 
się mieszkańcy Żędowic udający się 
na nabożeństwa w kościele w Jemiel-
nicy. Działo się tak do roku 1831. Od 
1966 roku w tym miejscu stoi krzyż 
murowany. Umieszczono na nim napis 
„Przechodniu westchnij do Boga Ojca”.

Historię pozostałych krzyży w 
Żędowicach i okolicy można znaleźć 
na stronie www.kapliczkistrzelckie.

pl. Tam też można sprawdzić dokład-
nie miejsce, w którym się znajdują. 
Zachęcam również do dzielenia się 
wiedzą na temat historii kapliczek i 
krzyży w naszym powiecie – adres: 
kapliczkistrzeleckie@gmail.com

Wojciech Majkowski

Kielcza, ul. Dobrego Pasterza Żędowice, ul. Ziai Zawadzkie, ul. Chopina Zawadzkie, ul. Szymanowskiego Żędowice, ul. 1-go Maja

Kielcza, ul. Mostowa

Złożyłam reklamację telefonu 
z tytułu rękojmi miesiąc temu. Nie 
otrzymałam żadnej odpowiedzi. Sły-
szałam, że to skutkuje uznaniem mojej 
reklamacji. Dzwoniłam do sprzedaw-
cy, który twierdzi, że próbowali się do 
mnie dodzwonić, ale im się nie udało 
i nie uznają reklamacji. Czy jest to 
zgodne z prawem?

W przypadku braku odpowiedzi na 
reklamację, co w tym przypadku miało 
miejsce, sprzedawca winien uznać 
reklamację. 

Jeżeli żądanie złożone przez kon-
sumenta przy reklamacji dotyczy: 
naprawy towaru, wymiany towaru na 
nowy, obniżenia ceny towaru, to na 
przedsiębiorcy spoczywa obowiązek 
rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 
dni kalendarzowych od dnia jej złoże-
nia. W przypadku niedotrzymania tego 
terminu uznaje się, że reklamacja jest 
zasadna. Sprzedawca nie może po jego 

upływie odmówić spełnienia żądania 
konsumenta, nawet jeżeli wada po-
wstała z jego winy i np. zalał urządzenie 
wodą. Przez rozpatrzenie reklamacji 
należy rozumieć możliwość zapoznania 
się konsumenta ze stanowiskiem przed-
siębiorcy. Nie jest więc wystarczające 
wysłanie przez sprzedawcę odpowiedzi 
na reklamację przed upływem 14 dni, 
jeżeli dojdzie ona do konsumenta po 
upływie tego terminu.

Podstawa prawna 
– art. 5615 Kodeksu cywilnego

Zamówiłam przez Internet pamiąt-
kę na specjalną okazję i ustaliliśmy 
cenę wykonania dedykacji na niej. 
Przy odbiorze okazało się, ze muszę za-
płacić dodatkowe 200 zł, bo rzekomo 
przedsiębiorca niedokładnie policzył. 
Czuję się wprowadzona w błąd. Gdy-
bym wiedziała, że o tyle więcej będę 
musiała zapłacić, zamówiłabym towar 
gdzie indziej.

Konsument musi zostać poinformo-
wany przez przedsiębiorcę o wszystkich 
opłatach związanych z zawieraną umo-
wą. Jeśli w grę wchodzą jakiekolwiek 
dodatkowe płatności wykraczające 
poza uzgodnione wynagrodzenie – kon-
sument musi się na to wyraźnie zgodzić 
jeszcze przed zawarciem transakcji.

Oznacza to, że zgoda nie może 
być domniemana – przedsiębiorcy nie 
wolno zakładać jej istnienia tylko na 
tej podstawie, że kupujący nie zgłosił 
sprzeciwu w tym zakresie. 

Niedozwolone jest stosowanie w 
procesie transakcyjnym z góry zazna-
czonych pozycji świadczących o zgodzie 
konsumenta na dodatkową płatność, 
np. domyślnie zaznaczonej opcji ubez-
pieczenia bagażu w przypadku zakupu 
biletu lotniczego. W takiej sytuacji 
konsument ma prawo żądać zwrotu 
uiszczonych opłat dodatkowych.

Podstawa prawna 
– art. 10 ustawy o prawach konsumenta

Kupiłem dość drogi głośnik bez-
przewodowy. Chciałem sprawdzić go 
w sklepie, jednak odmówiono mi tego 
twierdząc, że jest fabrycznie nowy i 
nie ma potrzeby rozpakowywania. 
Głośnik nie działa i sprzedawca twier-
dzi, że pewnie sam go uszkodziłem. 
W pudełku nie ma nawet instrukcji w 
języku polskim. Czy mogę coś zrobić?

W przypadku sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych (rzeczy ruchomych) 
oprócz obowiązków informacyjnych 
związanych ze sprzedażą tradycyjną 
oraz odrębnie ze sprzedażą poza loka-
lem lub na odległość, sprzedawca ma 
obowiązek udzielenia jasnych, zrozu-
miałych i niewprowadzających w błąd 
informacji w języku polskim. Muszą 
to być przede wszystkim następujące 
dane: rodzaj rzeczy; nazwa producenta 
lub importera; znak bezpieczeństwa 
i zgodności; informacje o dopuszcze-
niu do obrotu w Polsce; określenie 

energochłonności (gdy rodzaj rzeczy 
na to pozwala) bądź inne dane, jeśli 
to konieczne.

Ponadto na żądanie kupującego, 
sprzedawca ma obowiązek wyjaśnić 
poszczególne postanowienia umowy.

Podczas zakupów w sklepie sta-
cjonarnym konsument powinien mieć 
zapewnione odpowiednie warunki 
techniczno-organizacyjne – pozwalają-
ce na wybór towaru oraz sprawdzenie 
jego jakości, kompletności i działania. 
W tym celu może żądać np. włączenia 
urządzenia przez sprzedawcę.

W tym przypadku można powołać 
się na brak instrukcji oraz niemożliwość 
sprawdzenia towaru. Jeśli nadal będzie 
problem, proszę zgłosić się do Rzeczni-
ka Konsumentów. 

Podstawa prawna 
– art. 5461 Kodeksu cywilnego

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi
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Urządzenie umożliwia precyzyjną 
ocenę sprawności narządu słuchu u 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Składa się z modułu diagnozy słuchu 
obwodowego oraz modułu diagnozy 
centralnego przetwarzania słucho-
wego. Przeprowadzenie badania nie 
wymaga kabiny ciszy i możliwe jest w 
warunkach standardowego gabinetu 
psychologa, pedagoga czy logopedy. 
Urządzenie zostało opracowane z 
przeznaczeniem do stosowania w 
poradniach psychologiczno-pedago-
gicznych, szkołach oraz w gabinetach 
logopedycznych. Test centralnego prze-
twarzania słuchowego zostały poddane 
pełnej normalizacji w roku 2014 r. na 
populacji polskich dzieci.

Uprawnienia do posługiwania się 
systemem diagnostycznym SAT posia-
da dwóch specjalistów  (psycholog i 
pedagog), którzy ukończyli szkolenia 
instruktażowo-certyfikacyjne prowa-
dzone na licencji Pracowni Testów 
Psychologicznych i Pedagogicznych. 

Urządzenie posiada również moduł 
terapeutyczny pozwalający na trening 
centralnego przetwarzania słuchowego 
oraz funkcji słuchowo-językowych w te-
rapii dysleksji. Ćwiczenia terapeutyczne 
w tym module opracował dr Bartosz M. 
Radtke na podstawie badań własnych 

oraz badań i teorii dysleksji prof. Marty 
Bogdanowicz. [Informacja pochodzi 
ze strony na której zakupione zostało 
narzędzie https://pracowniatestow.pl/]

Słyszy, ale nie słucha?
Część uczniów, która ma trud-

ności edukacyjne nie rozumie dłuż-
szych poleceń wydawanych przez 
nauczycieli. Często słyszymy takie 
sformułowanie dziecko słyszy, ale nie 
słucha. Przyjrzyjmy się temu dokład-
niej. Właściwe rozumienie i nadawanie 
mowy uzależnione jest nie tylko od 
dobrego słyszenia, istotnym aspek-
tem jest również uważne słuchanie  
i przetwarzanie słuchowe usłyszanych 
dźwięków.

Słowo „słuchać” według słownika 
języka polskiego oznacza: „świadomie 
odbierać wrażenia dźwiękowe”, „od-
bierać i rozumieć czyjąś wypowiedź”. 
Można więc powiedzieć, iż słuchanie  
to w odróżnieniu od słyszenia zdol-
ność człowieka polegająca na mo-
bilizowaniu się, aby słyszeć. Nato-
miast zaburzenia percepcji słuchowej 
mogą zdecydowanie utrudniać dostęp  
do informacji dźwiękowej, zakłócać 
rozwój mowy i w konsekwencji nega-
tywnie wpływać na funkcjonowanie 
dziecka w szkole. 

Dzieci z centralnymi zaburzenia-
mi przetwarzania słuchowego mogą 
słyszeć normalnie i rozpoznawać po-
jedyncze dźwięki w cichym otoczeniu. 
Problem pojawia się zazwyczaj wtedy, 
gdy różnice pomiędzy dźwiękami w sło-
wach, nawet wypowiadanych głośno 
i wyraźnie, są niewielkie. Najczęściej 
zdarza się to w miejscach, w których 
panuje hałas, na przykład na placu 
zabaw, podczas imprez sportowych, w 
szkolnej stołówce. Gdy mowa nie jest 
kierowana bezpośrednio do nich, mogą 
jej nie rozumieć. Podobnie z pytaniami 
i poleceniami – często nieprawidłowo 
reagują na nie, zwłaszcza, gdy są długie 
i skomplikowane. Objawy centralnych 
zaburzeń słuchu mogą wahać się od 
łagodnych do ciężkich, przybierając 
różne formy. 

Anna Sławska - pedagog Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Strzelcach Opolskich 

Słyszy – nie słucha?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach 
Opolskich dzięki wsparciu Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
zakupiła „Screeningowy Audiometr Tonalny z Testami 
Centralnymi i modułem terapeutycznym SAT II”, dzięki 

któremu może poszerzyć swoją ofertę o diagnozę oraz terapię dzieci z central-
nymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. 

Rodzice często 
zastanawiają 

się jaką książkę 
wybrać dla dzie-
cka, aby budziła 

jego zainteresowanie, a jednocześnie 
była dopasowana do jego wieku i 
potrzeb rozwojowych.  Spróbujmy 
odpowiedzieć na to pytanie. Maluszki 
chętnie słuchają tekstów, które są 
połączone  z pokazywaniem np., wier-
szyki służące pokazywaniu części ciała 
u siebie i członków rodziny, u zwierząt. 
Bardzo chętnie pokazują  mamę, tatę, 
inne osoby z rodziny, zwierzątka np. 
pieska, kotka. Starsze dziecko może 
nauczyć się w ten sposób pokazywania 
części twarzy i ciała. Zabawy związane 
z pokazywaniem mogą dotyczyć obraz-
ków ilustrujących wierszyki: np. dom, 
pokój, miasto, wieś, pojazdy, kolory. 
Maluszki uwielbiają też wierszyki – 
rymowanki połączone z masażykami, 
wykonywanymi przez dorosłego w 
rytmie prostych piosenek. Większości 
dzieci sprawia przyjemność, gdy cho-
dzimy palcami po ich skórze, delikatnie 
ją łaskoczemy lub opukujemy. Jest to 
dla nich stymulujące i zdrowe! Bawiąc 
się w ten sposób dzieckiem należy być 
uważnym i ostrożnym, aby nie przekro-
czyć cienkiej granicy, za którą zabawa 
może stać się dla dziecka nieprzyjem-
na i od wybuchów śmiechu maluch 
może nagle przejść do łez. Zawsze 
obserwujmy reakcje dziecka i starajmy 
się do nich dostrajać. Dzieci  bardzo 
chętnie towarzyszą nam w codziennych 
obowiązkach i pracach domowych. 
Wierszyki i bajeczki opowiadające o 
czynnościach dnia codziennego można 
z łatwością praktykować i przenieść ich 
treści bezpośrednio do kuchni, łazienki, 
pokoju, ogrodu czy na balkon. Podczas 
czytania możemy z dziećmi też wędro-
wać po pomieszczeniach i wymieniać 
nazwy np. kuchennych przedmiotów 
i urządzeń, pokazywać jak działają. 

Radość czytania - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca
Jednocześnie dziecko obserwuje na-
sze poczynania może  popróbować 
gotowych potraw i ocenić, czy jedzenie 
jest smaczne, czy może trzeba dodać 
wody lub jakiejś przyprawy. Maluchy 
lubią zabawy z pacynkami, kukiełkami, 
przebieranki. Dlatego warto wprowa-
dzić czytanie z podziałem na role np. 
rodzinne czytanie z podziałem na role. 
Jeśli wybierzemy odpowiednie teksty 
– np. Lokomotywę Tuwima, możemy 
zachęcić do wspólnego czytania nawet 
najmłodszych. „Uff”, „zipie”, „buch” 
– te proste wyrazy może powtarzać 
już roczne dziecko. A później można 
urządzić domowe przedstawienie bę-
dące ilustracją czytanego tekstu. Dużo 
radości da wszystkim domownikom 
wspólne przygotowanie potrzebnych 
rekwizytów. Wystarczy odrobina wyob-
raźni. Dla starszych dzieci lektura opo-
wiadań jest zaproszeniem do rozmowy  
o prawdziwych, trudnych moralnie 
sytuacjach, z którymi  stykają się na co 
dzień. Jeśli zachowamy takt i będziemy 
empatyczni – wówczas dzieci chętniej 
podzielą się z nami swoimi problema-
mi. Zapytajmy, co zamierzają zrobić w 
danej sytuacji Powstrzymajmy się od 
wskazywania dziecku gotowych rozwią-
zań. W zamian delikatnie zaoferujmy 
pomoc. Najcenniejszym wsparciem 
jest wysłuchanie bez krytykowania. 
Najważniejszą korzyścią  z przeczytania 
dzieciom opowiadań będzie rozmo-
wa z nimi o trudnych emocjach oraz 
problemach rówieśniczych, z którymi 
spotykają się w szkole, lub w internecie. 
Do takich rozmów warto się wcześniej 
przygotować czytając książki, poradniki 
o wychowaniu dziecka lub konsultu-
jąc to wcześniej z psychologiem lub 
pedagogiem. Możemy też przeczytać 
je naszym dzieciom, jeśli wykażą za-
interesowanie. Szczególnie ważne są 
lektury traktujące  o wpływie mediów 
społecznościowych na życie dzieci i 
młodzieży, na ich samopoczucie, zain-

teresowania, zachowania, postrzeganie 
własnego wyglądu. Świat ciągłych 
presji, w którym żyją, to skutek po-
stępu technicznego oraz nieobecności 
rodziców pochłoniętych pracą i innymi 
obowiązkami. 

Porozmawiajmy i zastanówmy 
się wspólnie z dzieckiem, czy postęp 
zawsze oznacza zmiany na dobre. 
Poszukajmy lektur, które opowiadają 
o tym, że są tajemnice, których nie 
należy ukrywać – np. o tym, że ktoś 
kradnie, bierze narkotyki, krzywdzi in-
nych – bo chronienie takiego kolegi nie 
jest miarą przyjaźni, lecz źle rozumianą 
lojalnością, nieodpowiedzialnością 
lub nawet tchórzostwem. Czytajmy 
wspólnie artykuły w prasie i internecie 
dyskutując o opisanych w nich proble-
mach współczesnego świata. Będzie to 
okazją do podzielenia się swoją wiedzą 
z dzieckiem jak również możliwością 
wysłuchania zdania młodego czytelni-
ka. Pamiętajmy, by przede wszystkim 
słuchać bez oceniania i krytykowania. 

Lektury dla nastolatków powinny 
być inspiracją do rozmów  o uniwer-
salnych wartościach moralnych, takich 
jak szacunek, uczciwość, odpowiedzial-
ność, odwaga cywilna, samodyscyplina, 
sprawiedliwość, przyjaźń, życzliwość, 
piękno, optymizm, mądrość. Później 
podyskutujmy wspólnie o wartościach 
moralnych ukazanych w tych opowia-
daniach – o efektach ich przestrzegania 
w życiu i konsekwencjach ich łamania. 
Każda lektura, artykuł zawarty w gaze-
cie, magazynie, internecie może być 
pretekstem do rozmowy. Zadbajmy  
o miejsce i czas dla dyskusji. Często 
pytajmy, co dziecko o tym myśli, „Two-
im zdaniem…” to dobre pytanie dla 
starszego i młodszego dziecka. Zachęca 
do myślenia  i wyrażenia własnymi sło-
wami przekonań. Dla dziecka to ważna 
informacja zwrotna typu „ jestem waż-
ny dla moich rodziców, pytają o moje 
zdanie, słuchają mnie..”.

Ewa Zaremba - Pedagog

O tym jak rozmawiać z 
dziećmi nie tylko na 

temat czytanych lektur możemy 
dowiedzieć się z serii książek – 
poradników pedagogicznych A. 
Faber, E, Mazlish „Jak mówić, 
żeby dzieci nas słuchały. Jak 
słuchać, żeby dzieci do nas 
mówiły” oraz „Jak mówić, żeby 
dzieci uczyły się w szkole i w 
domu” czy „Rodzeństwo bez 
rywalizacji”. Autorki pokazują 
jak w prosty i niezwykle sku-
teczny sposób opanować sztukę 
komunikowania się z własnymi 
dziećmi. Poradnik zawiera licz-
ne przykłady i wskazówki wzięte 
z codziennych doświadczeń, 
które ułatwiają rozwiązywanie 
najczęstszych problemów wy-
chowawczych (np. stawiania 
dziecku granic, formułowania 
oczekiwań, wyrażania emocji, 
stosowania konsekwencji zamiast karania, zachęcanie do współdziałania, sku-
teczności w nagradzaniu). Napisany prostym językiem, rzeczowo. Treść zawarta 
jest w krótkich rozdziałach, co zapewnia płynność czytania i utrzymanie uwagi. 
Tekst uzupełniają ilustracje pozwalające na szybkie przypomnienie schematu 
postępowania w danej sytuacji. Zakończenie każdego rozdziału zawiera skrót 
najważniejszych informacji. Podane przykłady obrazowo zapadają w pamięć. 
Poradnik jest doskonałym wsparciem i odpowiedzią na wiele pytań zadawanych 
sobie przez rodziców i nauczycieli. Początkowo propozycje dialogów wydają się 
sztuczne i mało energiczne. Dość szybko zaczyna się intuicyjnie stosować opisa-
ne metody rezygnując z dotychczasowych zupełnie nieefektywnych takich jak 
przekupstwo, groźby, błagania, karanie. Czy w ten sposób da się zakomunikować 
dziecku o swoich emocjach, uczuciach, czy ten rodzaj rozmowy zachęci dziecko 
do posprzątania swojego pokoju, do opowiedzenia co go martwi? Tak! Ten pod-
ręcznik polecamy do przeczytania rodzicom/uczestnikom warsztatów „Szkoły dla 
Rodziców” prowadzonych przez pracowników poradni. I to oni są jej wstępnymi 
testerami. Ta książka to podręcznik dojrzałego i satysfakcjonującego rodzicielstwa. 
Ujawnia przyczyny porażek wychowawczych i wskazuje sposoby ich rozwiązania. 
Do kilkukrotnego czytania. Zawsze pod ręką. Taka magia. A jak słuchać ? Aktywnie, 
całym sobą przerywając wykonywaną czynność, nawiązując kontakt wzrokowy. 
Bez doradzania, przerywania wypowiedzi pozwalając rozmówcy znaleźć swoje 
rozwiązanie. Pomocne mogą być pytania naprowadzające…. Reszta w poradniku. 
Zapraszamy do czytania i dzielenia się zdobytymi umiejętnościami. 

                         Pedagog Ewa Zaremba
                                                       

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków 
w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i 
stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko prze-
niesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1.  Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem unie-
możliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

2.  Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczel-
nym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3.  Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie 
mają dostępu ptaki dzikie;

4.  Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym 
kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5.  Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,  
w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji 

(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, 
wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby 
zakaźnej drobiu 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; 

objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność 
ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

INFORMACJA 
dla hodowców 

drobiu
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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

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 (6)

NAZWA 
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON 

odpłatność połączeń
DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA 
DOSTĘPU

 35 Powiatowy 
Urząd Pracy
w Strzelcach 

Opolskich

-  udzielanie pomocy 
przez pośredników pra-
cy w uzyskaniu odpo-
wiedniego zatrudnienia

-  informowanie o aktu-
alnych ofertach pracy 
oraz o aktualnej sytuacji 
i przewidywanych zmia-
nach na rynku pracy.

-  przekazywanie infor-
macji o możliwościach 
szkoleń, kursów lub 
odbycia stażu dla osoby 
niepełnosprawnej

ul. Gogolińska 
2a

47-100 Strzelce 
Opolskie

tel.  (77) 462-18-00  
fax. (77) 462-18-01 

Godziny otwarcia 
urzędu:  

Poniedziałek 
– Piątek 

 7:30-15:30 
Godziny przyjmo-

wania stron:  
Poniedziałek 

– Piątek 
  8:00-14:00

http://strzelceopolskie.
praca.gov.pl/

opst@praca.gov.pl

Mogą 
korzystać:

- zarejestrowani
- poszukujący
  pracy
- pracodawcy

36 Wojewódzki 
Urząd Pracy 

w Opolu

-  udzielanie pomocy 
przez pośredników pra-
cy w uzyskaniu odpo-
wiedniego zatrudnienia

-  informowanie o aktu-
alnych ofertach pracy 
oraz o aktualnej sytuacji 
i przewidywanych zmia-
nach na rynku pracy.

-  przekazywanie infor-
macji o możliwościach 
szkoleń, kursów lub 
odbycia stażu dla osoby 
niepełnosprawnej

ul. Głogowska 
25c

45-315 Opole

tel.:77 44 16 701
fax:77 44 16 702 Poniedziałek – 

Piątek
7:30-15:30 

http://wupopole.praca.
gov.pl/

wup@wup.opole.pl

Mogą 
korzystać:

- zarejestrowani
- poszukujący
  pracy
- pracodawcy

37 Okręgowy 
Inspektorat 

Pracy 
w Opolu

Porady z zakresu prawa 
pracy

ul. Oleska 
121 „C”

45-231 Opole

Porady telefoniczne 
udzielane są 

od poniedziałku do piątku   
w godz. 9.00 – 15.00 

wyłącznie przez Centrum 
Poradnictwa Państwowej 

Inspekcji Pracy. 
tel. 801 002 006 

- dla osób dzwoniących z 
telefonów stacjonarnych. 

tel. 459 599 000 - dla 
osób dzwoniących z tele-

fonów komórkowych.
Koszt połączenia zależny 
jest od stawek operatora 

telekomunikacyjnego. 
Koszty naliczane są 

od momentu połączenia 
z infolinią, 

tj. również za czas 
oczekiwania.

Poniedziałek – 
Piątek

godz. 07.30-15.30

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

Mogą 
korzystać:

- zarejestrowani
- poszukujący 
  pracy
- pracodawcy

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

DLA OSÓB BEZROBTNYCH, PRAWO PRACY
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Powiatowe Centrum 
Kultury zaprasza

Ad multos annos!

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów dołączamy 
również swoje: długich jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, 

pełnych radości i uśmiechu!

Pa n d e m i a 
wszystkim nam 
daje się we zna-
ki. Konieczność 
zmierzenia się 
z czymś, z czym 
nigdy dotąd nie 

mieliśmy do czynienia, powoduje u 
nas duży stres i uczucie niepewności 
wynikające z braku strategii radzenia 
sobie z tym, co dzieje się wokół nas. 
Sytuacja związana z koronawirusem 
jest czymś nagłym, na co nie byliśmy 
przygotowani. Ponadto, zdajemy sobie 
sprawę, że nasze życie po ustąpieniu 
pandemii już nie będzie takie samo. 
Wzrasta w nas poczucie lęku i niepo-
koju, obawy o przyszłość a dodatkowe 
nakazy i zakazy dla wielu z nas mogą 
myć uciążliwe. Zamknięcie w domu, 
izolacja społeczna, strach o życie i 
zdrowie swoje i swoich bliskich, w 
wielu przypadkach zmiana trybu pra-
cy bądź nauki, konieczność noszenia 
maseczek i stosowania innych środ-
ków ostrożności - to tylko niektóre z 
konsekwencji epidemii. Dlatego tak 
bardzo ważna jest wzajemna pomoc 
i wsparcie w środowisku rodzinnym, 
zawodowym, sąsiedzkim, a także 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

Jak wynika z raportu przepro-
wadzonego drogą ankietową wśród 
uczniów klas licealnych, w pierwszym 
tygodniu epidemii (20-21 marca 
br.) - co trzeci uczeń doświadczał 
podwyższonego poziomu stresu; 
badani oceniali swoje samopoczucie 
psychiczne jako złe lub nie najlepsze, 
przyznawali równocześnie, że trudno 
im poradzić sobie z obecną sytuacją 
(Raport Kondycja psychiczna licea-
listów i maturzystów). Zamknięci w 
domu uczniowie, lekcje prowadzone 
online, nadmiar zadań do samo-
dzielnego wykonania, brak kontaktu 
z rówieśnikami, ograniczona możli-
wość uczestnictwa w różnego rodzaju 
aktywnościach (typu rozrywka, zajęcia 

Dlaczego w czasach epidemii 
potrzebujemy pomocy? 

sportowe, plastyczne, kursy językowe 
i inne) - wszystko to może skutkować 
negatywnymi konsekwencjami. Mło-
dzi ludzie, z natury rzeczy mało stabilni 
emocjonalnie, z racji wieku i burzy 
hormonów, stają przed dodatkowymi 
wyzwaniami. Są niepewni w sprawie 
własnej przyszłości, sytuacji swojej ro-
dziny a nawet całego świata. Zaznaczyć 
jednak należy, że wsparcia i pomocy 
wymaga każdy z nas. Przebywanie 
w samotności albo jedynie w gronie 
domowników, może spowodować 
wiele dodatkowych konfl iktów i nie-
porozumień. Brak wentylu bezpie-
czeństwa, jakim do tej pory było dla 
nas funkcjonowanie w wielu rolach 
społecznych (ucznia/pracownika, mał-
żonka, dziecka, sąsiada, konsumenta 
itp.) i rażące ograniczenie możliwości 
zmiany perspektywy może przyczynić 
się do wzrostu zaburzeń psychicznych, 
w szczególności zaburzeń lękowych 
oraz funkcjonowania w społeczeń-
stwie. Świadomość niebezpieczeń-
stwa, obowiązek zachowania dystansu 
społecznego, poczucie, że kontakt z 
drugim człowiekiem stanowi poten-
cjalne niebezpieczeństwo - wszystko 
to może prowadzić do bardzo poważ-
nych konsekwencji. Dlatego wiele 
placówek już teraz oferuje pomoc (za-
równo dla starszych, jak i młodszych) 
w formie konsultacji telefonicznych 
czy też w formie online. Wsparcie 
emocjonalne ze strony specjalisty 
może przynieść ogromną ulgę i spo-
kój, gdy czujemy się samotni lub 
przytłoczeni niektórymi emocjami. 
Trzeba zdać sobie sprawę, że nie mu-
simy radzić sobie ze wszystkim sami. 
Zaakceptujmy fakt, że nie jesteśmy w 
stanie przetwarzać wszystkiego, co 
nam się przydarza. Psycholog pomoże 
nam rozpoznać nasze emocje, wytłu-
maczy, z czego mogą one wynikać, 
podpowie, jak możemy sobie z nimi 
radzić. Zwracajmy się o pomoc, kiedy 
jej potrzebujemy. 

Nadto psychologowie oraz lekarze 
podpowiadają, jak możemy zadbać o 
swoje zdrowie psychiczne w domo-
wym zaciszu w trakcie kwarantanny. 
Warto ustalić sobie plan działania na 
każdy dzień. Zrobić coś, na co wcześ-
niej nie mieliśmy czasu (np. porządki, 
zwiedzanie muzeum online, czytanie 
książek, oglądanie zdjęć). Ważne 
jest, aby nie dopuścić, by do naszego 
codziennego funkcjonowania wkrad-
ła się nuda, która może skutecznie 
obniżyć nasz nastrój. Warto również 
zadbać o odpowiednią higienę snu 
poprzez wywietrzenie pomieszczenia 
oraz o odpowiednią ilość snu (8-9 
godzin), gwarantującego regenerację 
i zwiększającego odporność naszego 
organizmu. Bardzo istotnym aspektem 
są kontakty z innymi ludźmi. Relacje 
międzyludzkie, obok stanu fi zyczne-
go i psychicznego, stanowią jeden z 
podstawowych fi larów naszego samo-
poczucia. Dobre więzi z partnerem, 
rodziną czy przyjaciółmi sprawiają, 
że nasze życie jest szczęśliwe i pełne. 
Żadne pieniądze tego świata, najlepsza 
praca ani wszelkie dobra materialne 
nigdy nie będą dla nas wiele znaczyły, 
jeśli nie będziemy mieli z kim ich 
dzielić, dlatego tak ważne jest, aby 
pielęgnować relacje z innymi. 

Należy pamiętać, że w dużej mie-
rze od nas samych, od postawy każ-
dego z nas zależy to, jak długo jeszcze 
będziemy musieli radzić sobie z pan-
demią oraz to, jak będzie wyglądało 
nasze życie i wzajemne relacje po jej 
zakończeniu. Paradoksalnie, dla wielu 
z nas epidemia może okazać się szan-
są na przemyślenie swojego życia w 
kontekście naszych relacji z bliskimi 
a także hierarchii wartości. 

Anna Michalska, 
Zuzanna Kasprzak

psychologowie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Strzelcach Opolskich

Jesteś w kwarantannie
Potrzebujesz wsparcia 

psychologa
Z a d z w o ń

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich

tel. 77 4613026
mail: dyrektor@ppp.powiatstrzelecki.pl

Uprzejmie informujemy, 
iż został uruchomiony moduł do zapisów 

publicznych  w systemie 
teleinformatycznym Ministerstwa

Sprawiedliwości  NPP – NPO. 
Witryna ta  prowadzi do kalendarza 

wizyt umożliwiając mieszkańco
m Powiatu Strzeleckiego samodzielne 

dokonanie zapisy na nieodpłatne 
porady prawne. 

Zapisów można dokonać pod adresem: 
htt ps://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki

Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono 
Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie 
obchodzili swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło!

Niestety, stan epidemii wpływa i na to, że odwiedziny u seniorów są 
ograniczane. Władze naszego samorządu jednak pamiętają o wszystkich, 
i do wszystkich docierają listy gratulacyjne, serdeczne życzenia oraz uro-
dzinowe upominki.

Pani Maria Janeczek-Domke, mieszkająca w DPS w  Szymiszowie, 
jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła 23 października br.

Pani Zofi a Wiora, mieszkanka Kadłubca, jubileusz 90-lecia świętowała 
23 października br.  

 W związku z panującą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa, w tym roku nie odbędą się ofi cjalne obchody 11 
Listopada w naszym powiecie. 

O godz. 9:00 w kościele pw. św. Wawrzyńca odbędzie się uroczysta 
Msza święta w intencji Ojczyzny, która również zostanie transmito-
wana online.

Informujemy, że będzie istniała możliwość składania kwiatów pod 
Pomnikiem Ofi ar Wojen i Przemocy. Z uwagi na zakaz zgromadzeń 
publicznych spowodowany epidemią koronawirusa, kwiaty będzie 
można złożyć osobiście o dogodnej dla siebie porze.

ŚwiętoŚwięto
NiepodległościNiepodległości


