
Dzień Pracownika Socjalnego 
jest szczególną okazją do wyrażenia uznania oraz podziękowania wszystkim, jest szczególną okazją do wyrażenia uznania oraz podziękowania wszystkim, 

którzy zaangażowani są w ten rodzaj pracy w naszym powiecie. którzy zaangażowani są w ten rodzaj pracy w naszym powiecie. 
Gorąco dziękujemy za wysiłek oraz oddanie w wypełnianiu służby wobec drugiego człowieka, Gorąco dziękujemy za wysiłek oraz oddanie w wypełnianiu służby wobec drugiego człowieka, 

zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
Składamy nasze najszczersze życzenia wszystkim Państwu, Składamy nasze najszczersze życzenia wszystkim Państwu, 

by Wasza praca dawała wiele satysfakcji z niesienia pomocy innym, by Wasza praca dawała wiele satysfakcji z niesienia pomocy innym, 
stanowiła inspirację dla innych oraz rodziła wiarę w powracające dobro.stanowiła inspirację dla innych oraz rodziła wiarę w powracające dobro.

Życzymy Państwu siły oraz dobrego zdrowia, a także zasłużonego szacunku społecznego Życzymy Państwu siły oraz dobrego zdrowia, a także zasłużonego szacunku społecznego 
oraz wdzięczności od tych, którym niesiecie pomoc.oraz wdzięczności od tych, którym niesiecie pomoc.

Rada i Zarząd Powiatu StrzeleckiegoRada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

W panelu ekspertów i praktyków 
o doświadczeniach wynikających ze 
współpracy jednostek samorządu tery-
torialnego przewidziane zostało wystą-
pienie wicestarosty Waldemara Gaidy 
pt. „Współpraca Powiatu Strzeleckiego 
z sąsiednimi gminami w organizacji 
przewozów PKS”. To jeden z przykła-
dów dobrych praktyk, którymi warto 
się podzielić – tak uznał Urząd Mar-
szałkowski Województwa Opolskiego, 
który rekomendował zaprezentowanie 
powstanie i działalność Związku Celo-
wego Powiatowo-Gminnego „Jedź z 
Nami” na szerokim forum.

- To jest przykład nie tylko dobrej 

praktyki, ale i działania oddolnego 
– wyjaśnia wicestarosta Waldemar 
Gaida – wynikającego z potrzeby na-
szych samorządów, ale przede wszyst-
kim – potrzeb naszych mieszkańców. 
Przecież Związek Powiatowo-Gminny 
„Jedź z Nami” powstał zanim jeszcze 
władze zaczęły mówić o konieczności 
przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu z powodu niedostępności komu-
nikacyjnej i konieczności likwidowania 
białych plam w transporcie zbiorowym! 
Co ważne – nasze działania nie skupiały 
się na współpracy dla osiągnięcia celu 
w postaci sięgnięcia na przykład po pie-
niądze z któregoś z projektów unijnych. 

Nie, u nas było odwrotnie – najpierw 
zorganizowaliśmy się w Związek, by 
zapewnić dostępność komunikacyjną 
na terenie powiatu, dopiero potem, 
dzięki dalszej współpracy – już w ra-
mach Subregionu Kędzierzyńsko-Strze-
leckiego – staraliśmy się o fundusze na 

zapewnienie zakupu niskoemisyjnego 
taboru dla strzeleckiego PKS-u, który 
jest operatorem przewozów. O tym, 
że taka współpraca sprawdza się rów-
nież w codziennej praktyce, świadczy 
najlepiej fakt, że kolejne gminy zgłosiły 
swój akces do przystąpienia do Związku 

„Jedź z Nami” i już wkrótce będzie on 
funkcjonować w poszerzonej formu-
le. Tymi doświadczeniami warto się 
dzielić, by pokazać, jaką efektywność 
można osiągnąć przy realizacji celu, 
jakim jest dobro wspólnoty. 

Dobra praktyka - Jedź z nami
Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) to projekt resortu 

funduszy i polityki regionalnej, który ma na celu wsparcie gmin 
oraz powiatów w prowadzeniu skutecznej i efektywnej polityki 
rozwoju. W ramach projektu samorządy wspólnie z doświadczo-
nym zespołem ekspertów przygotują dobrej jakości projekty i 
inwestycje, które pozwolą napędzić ich rozwój. Spotkanie inau-
gurujące Centrum Wsparcia Doradczego – w formie dwudniowej 
konferencji on-line (23 i 24 listopada), w której brało udział ponad 
500 (!) uczestników, otworzyła wiceminister Małgorzata Jarosiń-
ska-Jedynak. Było ono ważne również dla naszych samorządów. 

Życzenia dla wszystkich pracowników socjalnych – w imieniu władz samorządu powiatowego oraz całej naszej społeczności 
– na ręce Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jolanty Chowaniec oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z fi liami w Leśnicy i Szymiszowie Jolanty Osuch 

przekazali członkowie Zarządu Powiatu (od lewej: Jan Zubek, Waldemar Bednarek, Sekretarz Ewelina Jelito, Wicestarosta Waldemar Gaida, Skarbnik Jolanta Drochomirecka i Janusz Żyłka).
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Zaproszenie na spotkanie
Czym są zdolności?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzel-
cach Opolskich zaprasza na kontynuację cyklu spotkań 
„DZIECKO W PORADNI”. W ramach cyklu odbyła się już 
25 lutego 2020 konferencja dla nauczycieli i rodziców pt. 
„Dysleksja”. Niestety epidemia koronawirusa uniemożli-
wiła realizację dalszych zaplanowanych warsztatów. Dla-
tego tym razem zapraszamy na spotkanie w zmienionej 

formule. Na stronie internetowej Poradni i poradnianym Facebooku będą 
zamieszczane krótkie prezentacje. 

Jak  rozpoznać uzdolnione dziecko – to najczęściej wyszukiwana fraza w 
Internecie. Dlatego tematem kolejnego odcinka będzie „Dziecko Zdolne w 
Poradni”. Zapraszamy na część pierwszą – „Czym są zdolności”. Spotkanie 
przygotowały panie Ewa Zaremba i Anna Sławska, które są pedagogami w 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.

Zgodniez Uchwałą Nr XXIII/230/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 
28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i  Młodzieży z terenu powiatu 
strzeleckiego nagrody pieniężne przyznawane są w 4 kategoriach: 

iż do dnia 15 grudnia  br.
można składać wnioski o przyznanie nagrody 

„Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” 
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Zgodniez Uchwałą Nr XXIII/230/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i  Młodzieży z terenu powiatu 

można składać wnioski o przyznanie nagrody 
„Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” 

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Wyrazy serdecznego współczucia
dla Pani

Izabeli Garbeli 
z powodu śmierci

Ojca

składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego

oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

lekarza 

Czesława Janusza Kruczkowskiego
zatrudnionego w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

w latach 1961-2000,
w tym na stanowisku ordynatora oddziału wewnętrznego 

w latach 1973-1988.

Rodzinie 
pragniemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy Szpitala Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich

Ile znaczy wspólne działanie! Dzię-
ki niemu mieszkańcy ul. Powstańców 
Śląskich  (od posesji nr 1 do nr 11) 
w Osieku doczekali się porządnego 
chodnika. To wspólna inwestycja 
Powiatu Strzeleckiego (bo to droga 
powiatowa) i Gminy Strzelce Opolskie, 
które po połowie podzieliły się koszta-

To zadanie pn. „Budowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej 1844 O 
Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. 
Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja” właśnie 
zostało zakończone. Od skrzyżowania 
z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. 
Dworcową (obydwie to drogi gminne, 
ale ul. 1 Maja to droga powiatowa) 

Jest chodnik w Osieku!
mi tej inwestycji, której wartość robót 
budowlanych wyniosła 58 tys. zł. Ale 
to nie wszystko tym wspólnym dzia-
łaniu, bo podbudowę z kruszywa oraz 
nawierzchnię chodnika (kostka została 
zakupiona przez Powiat Strzelecki) 
wykonali mieszkańcy Sołectwa Osiek 
z sołtysem Krzysztofem Szłapą, za co 

serdecznie im dziękujemy!
Zanim doszło do ułożenia chod-

nika trzeba było oczywiście wykonać 
cały szereg prac, czyli: roboty rozbiór-
kowe, roboty ziemne, remont odwod-
nienia drogi, montaż krawężników i 
obrzeży na ławie betonowej, roboty 
wykończeniowe.

I jest w Kolonowskiem
został ułożony nowy chodnik – na 
długości 343,5 m. 

Zakres robót obejmował nie tylko 
budowę chodnika, ale i ścieku przykra-
wężnikowego, przebudowę zjazdów 
na posesje i drogi boczne, budowę 
odcinków kanalizacji, studni i wpu-
stów ulicznych, przebudowę jezdni na 

poszerzeniach, a także wprowadzenie 
nowej organizacji ruchu i przejść dla 
pieszych. 

Wartość tego zadania to 308 tys. 
zł, a kosztami po połowie podzieliły 
się dwa samorządy: Powiat Strzelecki 
i Gmina Kolonowskie.

-  „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej”- nagroda w wysokości 2.000 zł, 
-  „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej” - nagroda w wysokości 3.000 zł,
-  „Najlepszy Uczeń Bez Barier” - nagroda w wysokości 2.000 zł,
-  „Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie” - nagroda w wysokośc 3.000 zł 

Uchwała wraz z załącznikami znajduje się na stronie bip powiatu strzeleckiego (MOJA SPRAWA, Wydział Edukacji 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Powiatowy Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży) . 

Informujemy,
Szanowni Mieszkańcy,
prace nad projektem nowego dokumentu „Strategii Rozwoju Powiatu Strzele-

ckiego na lata 2021-2030” powoli zmierzają ku końcowi. Obecnie znajdujemy się 
na ważnym etapie, otóż od 26 listopada do 1 grudnia 2020r. trwają konsultacje 
społeczne opracowanego projektu strategii. To właśnie ten moment, kiedy mogą 
Państwa zgłosić swoje uwagi czy sugesti e do projektu nowej strategii. Najwygodniej 
można to zrobić poprzez 
• formularz elektroniczny online dostępny na naszej stronie internetowej www.

powiatstrzelecki.pl
• można także przesłać maila z formularzem zawierającym sugerowane zmiany 

/formularz jest do pobrania również na naszej stronie/, 
• ale i wysłać je listem na adres starostwa. 

Jednocześnie konsultować będziemy projekt „Prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030”. 
Te konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 26.11.2020 r. do 16.12.2020 
r. w sposób analogiczny jak konsultacje samej strategii. 

Projekt obydwu dokumentów nowej strategii powiatu znajdą Państwo na 
naszej stronie www.powiatstrzelecki.pl w zakładkach: Aktualności lub Tablica 
ogłoszeń lub Powiat/Strategia powiatu lub w Biuletynie Informacji Publicznej 
w dziale Ogłoszenia/ Ogłoszenia Zarządu Powiatu.

Zapraszamy także na spotkanie konsultacyjne on-line
w sprawie projektu dokumentu strategii

 PIĄTEK, 27 LISTOPADA O GODZINIE 14.00.
Link do spotkania dostępny jest na naszej stronie www.powiatstrzelecki.pl

Weź udział w konsultacjach

W odbiorach chodników – 18 listopada w Osieku i 19 listopada w Staniszczach Wlk. 
uczestniczył Członek Zarządu Powiatu Janusz Żyłka.



3P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

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

ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia SEP do 1 KV
PRACOWNIK STACJI PALIW SZYMISZÓW -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  książeczka sanepidowska
SPRZĄTACZKA KOLONOWSKIE - praca 0,5 etatu
SPRZEDAWCA NA STACJI PALIW JEMIELNICA -  umiejętność obsługi komputera
STOLARZ/ POMOCNIK STOLARZA ŻEDOWICE -  mile widziane doświadczenie stolarskie
PRACOWNIK GOSPODARCZY UJAZD -  prawo jazdy kat. B
KOSMETYCZKA/ KOSMETOLOG IZBICKO/STRZELCE OP. -  wykształcenie kierunkowe,
KOSMETOLOG/ KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
INKASENT POBORU OPŁAT NOGOWCZYCE -  prawo jazdy kat. B
KOORDYNATOR DS. ZAKUPÓW JEMIELNICA -  wykształcenie średnie, 
I ZAOPATRZENIA  -  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
SAMODZIELNA KSIĘGOWA  DOLNA -  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. NIEM.  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
  -  znajomość j. niemieckiego.
PROJEKTANT/ KONSTRUKTOR JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe budowlane,
  -  znajomość przepisów budowlanych
INŻYNIER ROBÓT/INŻYNIER BUD. JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe budowlane,
  -  prawo jazdy kat. B
ZAOPATRZENIOWIEC ZAWADZKIE -  min. średnie
POMOCNICZY ROBOTNIK STRZELCE OPOLSKIE
KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI WG ZLECEŃ
POMOCNIK MONTERA RUSZTOWAŃ WOJEWÓDZTWO 
 OPOLSKIE
MONTER RUSZTOWAŃ WOJEWÓDZTWO 
 OPOLSKIE
KIEROWCA - KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze branżowe,
  -  prawo jazdy kat. B, - kwalifikacja wstępna
KIEROWCA C + E WG. ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. C + E,
  -  uprawnienia przewóz rzeczy, - karta kierowcy
KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY C+E RUCH MIĘDZYNARODOWY -  prawo jazdy kat. C +E,
  -  uprawnienia przewóz rzeczy, - karta kierowcy,
  -  j. niemiecki w stopniu komunikatywnym
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU Zimna Wódka -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  prawo jazdy kat. B,
   -  min. 2 lata dośw. zaw. na podobnym stanowisku
OPERATOR / USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  podstawowa obsługa komputera,
   -  znajomość rysunku technicznego
OPERATOR MASZYN ZAWADZKIE
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia SEP do 1 KV
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
PRACOWNIK MAGAZYNOWY OLSZOWA
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MAGAZYNIER RASZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
  -  doświadczenie zawodowe min. 5 lat
PRACE POMOCNICZE NA PRODUKCJI ZIMNA WÓDKA
I W MAGAZYNIE
SZWACZKA/ KRAWCOWA SZCZEPANEK -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER/ SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE
SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
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 MASZYN STRZELCE OPOLSKIE
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE
POMOCNIK MONTERA WG. ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
SIECI WOD. – KAN.   -  prawo jazdy kat. B,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
MONTER SIECI WOD – KAN. WG. ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
HYDRAULIK  JEMIELNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  min 3 lata doświadczenia zawodowego
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Dla  większo-
ści nauczycie-
li ,  rodziców i 
uczniów zdalne 
nauczanie to 
znacząca zmia-
na w edukacji. 

Dobrze zorganizowany, zmotywowany 
i mający wiedzę jak się uczyć uczeń 
poradzi sobie z tym wyzwaniem. Co 
zatem warto wiedzieć aby skutecznie 
uczyć się i samodzielnie organizować 
proces uczenia się? Jak motywować  
dziecko  do codziennej nauki?  Szcze-
gólnie istotna jest tu wiedza o funk-
cjonowaniu mózgu i procesach po-
znawczych, takich jak uwaga i pamięć. 
Ważne są też informacje o zasadach 
organizowania pracy i higienie nauki, 
wiedza o stylach i strategiach uczenia 
się oraz o różnorodności uzdolnień, 
umiejętność korzystania z mnemo-
technik, wiedza dotycząca pracy 
oczu podczas procesu czytania, zasad 
sprzyjających szybkiemu czytaniu, 
znajomość procedur usprawniających 
szukanie informacji i pracę  z tekstem, 
kompetencje związane z tworzeniem 
notatek w tym map myśli, wiedza na 
temat metod pobudzających krea-
tywność, o wpływie emocji, stresu, 
motywacji i obrazu samego siebie na 
uczenie się, umiejętność organizowa-
nia procesu uczenia się w grupie. 

Bardzo często słyszymy w Porad-
ni pytanie „To w jaki sposób  mogę 
pomóc mojemu dziecku w nauce?” 
Rodzice zazwyczaj zgłaszają brak po-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca – Radość Czytania
stępów edukacyjnych, częste porażki i 
to mimo widocznego wysiłku ze strony 
dziecka. W konsekwencji dziecko 
otrzymuje oceny słabe lub średnie, 
które nie odzwierciedlają pracy wło-
żonej w ich uzyskanie. Jeśli nie wy-
chodzi to po co się uczyć? Dość często 
przyczyną trudności edukacyjnych są 
mniejsze zdolności dziecka, deficyty 
rozwojowe  lub zaburzenia emocjo-
nalne. Wtedy jest potrzebna  specjali-
styczna pomoc w szkole. Jednak sporą 
grupę badanych uczniów stanowią 
dzieci o przeciętnych możliwościach 
intelektualnych, które nie wykorzystu-
ją swojego potencjału rozwojowego. 
Brak umiejętności uczenia się może 
być jedną z przyczyn zaniżonych wy-
ników edukacyjnych. Formy i metody  
skutecznego uczenia się znane są od 
wielu lat. Dopiero od niedawna, tj. 
od 2017 roku,  uczenie się o uczeniu 
zostało ustanowione jako jedna z form 
wsparcia dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. W szkole 
ta forma pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej jest realizowania w 
postaci zajęć rozwijających umiejęt-
ność uczenia się. Publikacja Joanny 
Gołębiewskiej-Szychowskiej i Łukasza 
Szychowskiego „Powiem ci, jak się 
uczy” wydawnictwa Harmonia jest 
odpowiedzią na potrzeby rodziców, 
nauczycieli, trenerów i wychowawców, 
którzy chcą wzbogacić swój warsztat 
o narzędzia pomagające uczniom 
w nauce, poszukują pomysłów oraz 
przykładowych materiałów do pracy. 

Autorzy przekazują w książce doświad-
czenie i wiedzę o tym, jak w swojej co-
dziennej pracy z dziećmi „przemycać” 
zasady i metody uczenia się. Jak piszą 
„wszystkie proponowane w publikacji 
techniki mogą być stosowane w szkole 
i w domu przez osoby, które nie muszą 
mieć do tego specjalnych uprawnień. 
Wystarczy pozytywne nastawienie 
i poczucie humoru, które pozwala 
dzieciom się odblokować, a dzięki 
temu pełniej wykorzystać własne moż-
liwości”. Książka zawiera wskazówki o 
wprowadzaniu zasad i metod uczenia 
się na co dzień w domu i w szkole. 
Przekazuje niezbędną wiedzę – „w 
pigułce” - o procesach uczenia się i po-
wiązanej z nimi pracy mózgu. Odnaj-
dziemy w niej  podstawowe informacje 
o stylach uczenia się. A dla szukających 
praktycznych rozwiązań  przykładowe 
ćwiczenia i pomoce przydatne podczas 
wprowadzania technik uczenia się za-
równo dla uczniów klas młodszych jak 
i dla starszych. A praktycznie to dzięki 
poznanym tu metodom i technikom 
pracy dziecko  może opanować reguły 
ortograficzne, nauczyć się słownictwa 
z języka obcego, zapamiętać złożone 
definicje i pojęcia, daty historyczne, 
nazwy miesięcy, przypadki. W kla-
sach początkowych  mnemotechniki 
posłużą do nauki liter, cyfr, liczenia, 
porządkowania wydarzeń z przedsta-
wionej lektury itp. 

Oto jedna z technik prezentowana 
w publikacji  „rzymski pokój”, której 
istotą jest  przyporządkowanie, skoja-

rzenie znanego sobie wcześniej miej-
sca z nieznaną informacją, którą chce-
my przyswoić. Polega  na wyobrażaniu 
sobie, że na sprzętach lub elementach 
znanego miejsca umieszczamy pojęcia, 
które mamy zapamiętać. Na wybra-
nych obiektach umiejscawiamy w wy-
obraźni wizualizację słów, które mamy 
zapamiętać. Niezmiernie ważne jest 
tworzenie skojarzeń pomiędzy słowem 
a obiektem, na którym je umieszczamy 
Na kartce zapisuje się na początek od 5 
do 10 słów, które chcemy zapamiętać, 
na przykład słoń, gitara, cebula, itd. W 
pokoju, w którym przebywamy, wybie-
ramy kilka stałych punktów, na których 
umieścimy słowa, np. drzwi, okno, 
parapet, kaloryfer, łóżko. Ważne jest, 
aby miejsca te były ułożone w pewnym 
ciągu, szczególnie zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. Ułatwi to ich zapa-
miętywanie w określonej kolejności. 
Teraz, tworząc skojarzenia, wiążemy 
słowo z obiektem, na przykład różowy 
słoń wchodzący przez drzwi, następnie 
gitara wisząca w oknie, itd. Sekret 
udanego zapamiętywania tkwi w 
sposobie tworzenia skojarzeń, które 
powinny być jak najbardziej niezwykłe. 
Skojarzenia muszą być barwne, wyra-
ziste, przykuwające uwagę, aktywne 
(czyli lepiej żeby zapamiętywany słoń 
wchodził przez drzwi, zamiast tylko 
w nich stał).Wskazane jest tworzenie 
śmiesznych skojarzeń, sytuacji czy żar-
tów (słoń może być różowy, a na trąbie 
mieć wielkie okulary).Wizualizację 
słów można w wyobraźni powiększać 

lub pomniejszać (np. gigantyczna 
mysz). Łatwiej będzie coś zapamiętać, 
jeśli w akcji umieścimy samych siebie 
(słoń wchodzi przez drzwi, a na jego 
trąbie widzimy siebie). W kolejnych 
ćwiczeniach należy wydłużać ciągi 
słów do zapamiętania. 

Może na początek wygląda to 
skomplikowanie. Cóż, praktyka czyni 
mistrza. To też jedna z zasad sku-
tecznego uczenia. Jak głosi rzymskie 
przysłowie (adekwatnie do rzym-
skiego pokoju) „repetitio es mater 
studiorum” – powtarzanie jest matką 
wiedzy. Życzę miłej lektury. Powodze-
nia w nauce.

Ewa Zaremba 
pedagog PPP w Strzelcach Op.

W poprzednim numerze naszego 
dwutygodnika cytowaliśmy wypo-
wiedzi maturzystów. Na temat nauki 
zdalnej i ich obaw przed egzaminem. 
Dziś pytamy nauczycieli o zapowia-
dane przez MEN zmiany. W tej chwili 
wiadomo jedno: egzaminy maturalne 
mają się rozpocząć 4 maja 2021.  
Minister edukacji i nauki Przemysław 
Czarnek 19 listopada na konferencji 
zapowiedział pewne zmiany dotyczące 
wymagań na egzaminie maturalnym i 
egzaminie ósmoklasisty, który ma się 
rozpocząć 25 maja. Te zmiany to złago-
dzenie wymogów – tylko w roku 2021 
- na obu egzaminach: zakres wiedzy 
będzie ograniczony o 20-30 proc. Na 
razie – jak mówił minister – konsultacje 
z ekspertami i nauczycielami trwają – 
do 27 listopada.

Matematyczka 1: - Korekta pod-
stawy programowej jest konieczna, ale 
pytanie – z czego się zrezygnuje? Usu-
nięte treści i tak dotychczas rzadko wy-
stępowały na maturze. Jest listopad, a 
tego nie wiemy. Cały czas mówi się o 
zmianach na egzaminie maturalnym, 
matura jest w maju. A co ze zmiana-
mi na egzaminie zawodowym? Ten 
będzie szybciej, za półtora miesiąca. 
I o nim – cisza?! Może w końcu ktoś 
się zreflektuje. Wracając do matury. 
Na poziomie podstawowym zapowia-
dane jest zmniejszenie się (o 5 pkt) 
liczby zadań do rozwiązania w arkuszu 
egzaminacyjnym (przede wszystkim w 
zakresie zadań otwartych), przy czym 
czas pisania matury pozostaje bez 
zmian. Ale jak zwykle – sedno tkwi w 
szczegółach. Przecież wszystko zależy 
od poleceń, które mogą być sformuło-
wane tak, że z łatwego zadania zrobi 
się bardzo trudne. Sądzę, że uczniowie 

bardziej by się ucieszyli, gdyby zre-
zygnowano w tym roku z egzaminów 
ustnych, one w procesie rekrutacji na 
studia i tak nie są brane pod uwagę.

Matematyczka 2: - Wielkich zmian 
nie widzę. Powiem szczerze: może 
zmniejszenie wymagań sprzyja ucz-
niom zdającym matematykę na po-
ziomie podstawowym, ale chyba nie 
tym, którzy wybiorą matematykę na 
poziomie rozszerzonym. To wprawdzie 
nie wpływa na zdawalność matur, ale 
jest ważne dla tych, którzy wybiorą 
studia o profilu ścisłym. I pytanie – 
jak uczelnie wyższe podejdą do tego 
złagodzenia wymagań na egzaminach 
maturalnych. W nauczaniu nie zmienia 
się nic, co piątek mam konsultacje z 
uczniami, prowadzę je tak, jakby żad-
nych zmian nie było. Do końca grud-
nia ma być informator, może wtedy 
będziemy wiedzieć więcej.

Anglistka: - Dopóki nie zobaczę 
czegoś czarno na białym w ogóle nie 
powinnam się wypowiadać. Zapowia-
dane zmniejszenie wymagań o 20-20 
proc. na maturze uczniowie przyjęli z 
ulgą (bo ster będzie mniejszy), ale – 
gdzie konkrety? Czy będzie egzamin 
ustny, do którego trudno uczniów 
przygotować bez bezpośredniego 
kontaktu z nimi? Nikt nie wie. Rozpo-
rządzenie ministra edukacji i nauki ma 
być „jeszcze” w grudniu, dobrze, że nie 
w marcu. W tym roku mam świetną 
klasę, dobrze sobie poradzą, ale co z 
poziomem rozszerzonym, z którego 
uczeń może zrezygnować, ale jest 
brany pod uwagę podczas rekrutacji 
na studia? 

Polonistka 1: - Wymagania, które 
zostały przedstawione do rekomenda-
cji ograniczają listę lektur do „ogwiazd-

kowanych”, ale… wskazuje się wiersze 
„wybranych poetów”. Kim są wybrani 
poeci? Na poziomie rozszerzonym - 
„inne utwory literackie wybrane przez 
nauczyciela” – hmmm… „Wybrane 
filmy z twórczości polskich reżyserów”. 
Dla poziomu rozszerzonego ponadto: 
„wybrane filmy z klasyki kinematogra-
fii światowej”. Tu można by zapytać, co 
poeta miał na myśli. I jeszcze homilia 
Jana Pawła II wygłoszona w 1979 r. w 
Warszawie… A więc – żadnych konkre-
tów, żadnych wskazówek. Ja na pewno 
będę uczyła tak, jak do tej pory.

Polonista 2: - Poddany konsulta-
cjom wykaz nie jest rewolucją. Lektury 
z gwiazdką (obowiązkowe) zostały w 
nim bez zmian, więc uczniowie zapew-
ne mają je już omówione. Jedynym 
elementem, do którego trzeba by 
było wrócić, jest homilia Jana Pawła 
II. Jednym słowem, paniki ten wykaz 
nie wywoła.

Polonista 3: - Szkoda, że znowu 
,,dobre wiadomości” przychodzą tak 
późno. Jeżeli przedstawiona lista jest 
dopiero w fazie konsultacji, to oczeku-
ję jak najszybszego oficjalnego doku-
mentu. Maturzyści  i  tak mają sporo 
zmartwień i bardzo dużo niepewności. 
W danej sytuacji rolą polonistów bę-
dzie uspokojenie uczniów i wyciszenie 
ich emocji wywołanych medialnymi 
,,rewelacjami”.

Polonista 4: - Przedstawiony wy-
kaz podaje teksty tak bogate interpre-
tacyjnie, że mogą się stać materiałem 
niejednego arkusza maturalnego. Czy 
jest to ulga dla maturzystów? Wątpię. 
,,Lalka” jest maturalnym pewniakiem 
od lat, podobnie „Wesele” czy „Dzia-
dy”. Jednym słowem: stare ,,nowości”.

Matura 2021 – niższe wymagania? Powiat w wehikule czasu
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś o zwycięzcach naszego konkursu 

„Powiat w wehikule czasu”: I miejsce zajął Błażej Duk, tuż za nim uplasował się 
Mariusz Lipok, a III miejsce – Beata Czapla.

Poznajcie ich bliżej.
Błażej Duk skończył informatykę, 

jest grafikiem komputerowym. Teraz 
zajmuje się wyłącznie fotografią. – Prze-
de wszystkim jestem lokalnym patriotą, 
zafascynowanym historią. Prowadzę 
stronę internetową Zalesią Śląskiego. 
Zawsze interesowali mnie ludzie, którzy 
żyli w tych miejscach, w których my 
teraz żyjemy. Wiele obiektów pozostało 
niezmienionych, choćby Rynek w Leśnicy. Zabudowa niemal się nie zmieniła, ale 
– życie wygląda zupełnie inaczej. Kiedy znajdę starą fotografię, na której widnieją 
zachowane do dziś zabudowania, i taką, na której widać mieszkańców zajętych 
jakimiś czynnościami w dawnych latach, i potrafię to do siebie dopasować – 
stanowi to niezapomniane przeżycie. A starych fotografii mam sporo, w końcu 
zajmuję się takim „zbieractwem” już od 15 lat, a na poważnie – od dziesięciu.

Mariusz Lipok – z wykształcenia 
historyk, który zawód zmienił, ale nie 
pasję. Prowadzi https://historianbloog.
blogspot.com/, na swoim Facebooku 
– Strzelce Opolskie i powiat strzelecki 
znane i nieznane. Odkrywanie przeszło-
ści przestrzeni miejskiej, porównywanie 
zmian zachodzących w ciągu dziejów, 
które można udokumentować – to jest 
to, co najbardziej mniej interesuje. Jed-
nym słowem – moją pasją jest „duch 
przeszłości”. Jak pisał Hegel: „To, co znajome, najczęściej pozostaje nieznane 
właśnie dlatego, że to znamy." Czy można lepiej wyrazić to, czym się kieruję? 

Beata Czapla – z wykształcenia 
technik o specjalności foto-technika. 
-  Lokalna historia? Tak, ale raczej w 
ograniczonym zakresie – do najbliż-
szych mi okolic i miejsc. Zdjęcia, które 
wykorzystałam wysyłając je na konkurs, 
dostałam od znajomych. Wiedziałam, 
że mogę to zrobić, bo ludzie, którzy SA 
na nich, podobnie jak autor zdjęć, nie żyją. A zestawienie na jednej fotografii 
starego i nowego oblicza tego samego miejsca – to po prostu radość odkrywania.
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Ostatnie 18 lat to czas, kiedy zajmo-
wałem się zbieraniem historii kapliczek 
i krzyży przydrożnych. Fotografowałem 
wszystkie spotkane oraz tworzyłem 
stronę internetową prezentującą 
wszystkie zebrane informacje wraz z 
mapą kapliczek. Prawie cały obecny 
rok poświęciłem na próbę przybliżenia 
ich historii czytelnikom. Czas na małe 
podsumowanie. Na terenie powiatu 
jest ponad 440 kapliczek i krzyży 
przydrożnych (nie licząc stawianych 
współcześnie krzyży w miejscach 
wypadków), z czego zdecydowaną 
większość stanowią krzyże. Najwięcej 
znajdziemy w gminie Strzelce Opolskie 
oraz w gminie Leśnica. Najmniej w gmi-
nie Zawadzkie, co oczywiście wynika z 
jej wielkości. Miejscowością, w której 
jest najwięcej są oczywiście Strzelce 
Opolskie – jest ich około 30, najmniej 
w Księżym Lesie – 1. Po kilkanaście 
krzyży i kapliczek znajdziemy również 
w Leśnicy oraz Starym Ujeździe (co 
było dla mnie dużym zaskoczeniem). 
Patrząc na zebrany materiał pod kątem 
historycznym mogę pokusić się o małe 
podsumowanie.

Kapliczki i krzyże najczęściej były 
fundowane pod koniec XIX wieku czyli 
po zakończeniu KulturKampfu (dążenie 
władz niemieckich do ograniczenia roli 
Kościoła). W tym czasie władze pań-
stwowe mogły usuwać z parafii księży, 
którzy nie podporządkowali się nowym 
przepisom. Na naszym terenie, musiało 
dochodzić do takich sytuacji, skoro w 
Raszowej na jednym z krzyży ufundo-
wanym w roku 1882 – czyli w okresie ła-
godzenia stanowiska władz – widnieje 
napis „Na pamiątkę i z podziękowaniem 
Bogu, że nam w smutnych czasach 
duszpasterza pozostawił 1882”. Samo 
sformułowanie umieszczone na tablicy 
(„w smutnych czasach”) wskazuje, jak 
ciężko musiało być, jeśli chodzi o relacje 
państwo - Kościół w tym okresie, skoro 
odczuli to mieszkańcy małej wsi daleko 
od głównych wydarzeń. 

Nie znajdziemy na terenie powiatu 
innych bezpośrednich odniesień do wy-
darzeń z lat 70. XIX wieku w Cesarstwie 
Niemieckim, jednak ilość powstałych 
po tych wydarzeniach kapliczek i krzy-
ży wskazuje na ogromną potrzebę ich 
fundacji, która była tłumiona w społe-
czeństwie. Fundowane pod koniec XIX 
wieku krzyże znajdziemy w większości 
miejscowości w naszym powiecie – na 
wielu z nich znajdziemy wyryty rok 
fundacji. Wiele z nich ma umieszczone 

Historia zapisana w kapliczkach
inskrypcje w języku polskim oraz nie-
mieckim, choć moim zdaniem wiele 
tablic z polskim napisem pochodzi z 
późniejszego okresu. Do takiego wnio-
sku można dojść oglądając napisy, które 
są wykonane z zupełnie innym stylu 
niż reszta. 

Krzyże stawiano przez około 25 
lat – później, w drugim dziesięciole-
ciu XX wieku, można zaobserwować 
spadek ilości fundowanych krzyży – 
niespokojne czasy i I wojna światowa 
zmusiły mieszkańców do skupienia 
się na innych sprawach. Koniec wojny 
i jej tragiczne żniwo spowodowały, że 
w wielu miejscowościach pojawiły się 
nowe krzyże – tym razem upamiętniają-
ce poległych. Najbardziej wymownym 
przykładem jest krzyż znajdujący się 
Kadłubcu – świadectwo rodzinnej 
tragedii, związanej ze śmiercią dwóch 
synów na wojnie daleko od domu. 
Podobne świadectwo znajdziemy w 
Staniszczach Małych – tym razem 24 
poległych mieszkańców wsi. Z kolei 
w Kielczy postawiono krzyż będący 
podziękowaniem za szczęśliwy powrót 
z wojny. Zresztą takich krzyży w powie-
cie znajdziemy więcej. Lata 20. i 30. 
XX wieku to czas, gdy stawiano krzyże 
w intencjach związanych z wydarze-
niami rodzinnymi, choćby w podzięce 
za szczęśliwe gospodarowanie, np. 
kapliczka w Żędowicach, krzyż w Kielczy 
oraz upamiętniające ofiary wypadków 
i zbrodni.

Po II wojnie światowej, ze względu 
na politykę władz komunistycznych, 
stawianie nowych krzyży było mocno 
ograniczone, a niekiedy nawet niemoż-
liwe. Jednak znajdziemy kilka obiektów 
ufundowanych w tym okresie. Na 
przykład w Ligocie Dolnej odnajdziemy 
krzyż ufundowany w roku 1972 przez 
P. Poloka. Część krzyży pochodzących 
z tego okresu to te, które ustawiono w 
miejscu wcześniejszych drewnianych, 
np. w Grodzisku (Breguły) krzyż z 1956 
roku. Ewenementem jest wybudowany 
w Kolonowskiem – krzyż (kapliczka) 
ufundowany na pamiątkę powstania 
„Solidarności”. 

Władze komunistyczne oprócz wal-
ki z Kościołem intensywnie pracowały 
nad udowodnieniem, że Śląsk był od 
zawsze częścią Polski, „zapominając” 
o tym, że Śląsk na przestrzeni dziejów 
był nie tylko częścią Polski, ale również 
znajdował się pod władaniem Czech, 
Austrii i Niemiec, więc historia tego 
regionu jest mieszaniną wielu kultur. 

Skutkiem tych działań jest usunięcie z 
wielu krzyży znajdujących się na nich 
napisów w języku niemieckim. Niektó-
rych nie można obecnie odtworzyć, 
więc część wiedzy o ich historii została 
bezpowrotnie utracona. 

Współcześnie również powstają 
nowe kapliczki i krzyże, choć jest ich 
niewiele. Najwięcej powstaje w Strzel-
cach na terenie parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. Ufundowano 
nowe krzyże np. przy ulicy Kardynała 
Wyszyńskiego oraz na skrzyżowaniu 
ulicy Bursztynowej i Kazimierza Wiel-
kiego. Nowe Osiedle w Zawadzkiem to 
miejsce, gdzie znajdziemy krzyż ufun-
dowany z okazji Jubileuszu roku 2000. 
Są też krzyże fundowane z prywatnych 
intencji, umieszczane na prywatnych 
posesjach. 

Przez lata zbierania materiałów 
opierałem się na wiedzy mieszkańców, 
czasem niemożliwej do weryfikacji. Z 
tym problemem zetknął się każdy, kto 
próbował zapoznać się z ich historią. 
Nie jeden raz w swoich artykułach 
wskazywałem na nieścisłości w histo-
rii lub wprost błędne informacje. Nie 
spodziewałem się jednak, że tak wiele 
problemów może sprawić próba do-
pasowania obiektów do miejscowości. 
Okazuje się bowiem, że wiele krzyży i 
kapliczek przypisywanych do miejsco-
wości i znajdujących się pod opieką jej 
mieszkańców znajduje się w obrębie 
innej. Tak jest np. w Strzelcach – krzyż 
znajdujący się między Farską Kolonią a 
Podborzanami, jak również kapliczka na 
Podborzanach zostały jakiś czas temu 
zaopatrzone w tabliczki z nieoficjalnym 
herbem Rozmierki – ale znajdują się w 
granicach administracyjnych Strzelec. 
Podobnie jest z krzyżem przy ulicy Do-
lińskiej – znajduje się zaraz za granicą 
miasta, ale… jest już w Rożniątowie. Do 
tej pory największe zdziwienie spotkało 
mnie, gdy sprawdzałem, czy kapliczka 
obok łowiska Gajdowe znajduje się 
w Centawie czy Jemielnicy. Niespo-
dzianka - wg portalu geoportal.gov.pl 
prowadzonego przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii znajduje się w 
Dziewkowicach.

Budujące jest to, że mieszkańcy 
dbają o kapliczki i krzyże, ale obser-
wując, jak zmieniają się po remontach, 
jako historyk mam mieszane uczucia. Z 
jednej mam strony ogromny szacunek 
dla ludzi, którzy nierzadko inwestując 
swoje własne pieniądze, remontują je, 
a z drugiej myśl, że może jednak warto 

wspomóc się osobami zajmującymi 
się zawodowo renowacją zabytków. W 
czasie swoich wyjazdów nie jeden raz 
widziałem efekty takiej renowacji – za-
zwyczaj bez zarzutu. Zdarza się jednak, 
że oryginalne napisy zostają usunięte i 
zastąpione nową tablicą przykręconą 
w miejscu poprzedniej, bywa też, że 
krzyż zostaje usunięty z kapliczki i 
postawiony obok, i pojawia się napis 
Eeieg zamiast Brieg. 

Może warto, aby w renowację 
włączyły się samorządy, zwłaszcza 
jeśli chodzi o kwestie finansowe. Nie 
wszystkie obiekty wymagają remontu 
i współpracy specjalistów, ale część z 
nich tak. Nadgryzione zębem czasu w 
przyszłości, być może całkiem nieodle-
głej, zostaną zastąpione nowymi i wte-

dy będziemy mogli powiedzieć – ten 
krzyż jest XIX-wieczny, ale z XXI wieku. 

Podsumowując to, co udało się 
zebrać w ciągu tych 18 lat wszystkim, 
którzy brali udział w pracach można 
uznać, że jest solidna podstawa do 
stworzenia publikacji nt. kapliczek 
i krzyży w naszym powiecie. Zdaję 
sobie sprawę, że nie jest to temat 
bardzo chwytliwy, będący w centrum 
zainteresowań. Ale czy nasza pamięć 
o dawnych mieszkańcach tej ziemi nie 
jest naszym obowiązkiem - jeśli chcemy 
aby pamiętano o nas. 

Ze swojej strony zapraszam na 
kapliczkistrzeleckie.pl i do dzielenia 
się swoja wiedzą nt. kapliczek i krzyży 
w naszym powiecie.

Wojciech Majkowski

Krzyż w Dziewkowicach

Góra św. Anny

Grodzisko Kielcza Ligota Dolna Raszowa Żędowice
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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 16.11.2020 r.

Nr 
zgod.
z wyk.

Rodzaj przedmiotu Można 
odebrać 

do:
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 kształ-
cenie 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
20.08.2022 r.

125 Pęk 8 kluczy z brelokiem w kształcie serca 14.09.2022 r.
126 Klucz do pojazdu marki Nissan 15.09.2022 r.
127 Pieniądze 600,00 zł 16.09.2022 r.
128 Rower z napisem TREC 3700 29.10.2022 r.
129 Torba granatowa podróżna z zawartością 09.11.2022 r.

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

lezienia 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 szczegółowego 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.

Sprawdź, może znalazła się Twoja zguba!
WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY

Zdalna edukacja to wyzwanie. 
Przekonaliśmy się o tym wszyscy w 
poprzednim roku szkolnym, kiedy przy 
wprowadzeniu całkowitego lockdownu 
nasze mieszkania zamieniły się w biura, 
klasy, przedszkola i żłobki, a w dodatku 
musiały pełnić te wszystkie funkcje 
równocześnie. Przy braku wystar-
czającej ilości sprzętu dla wszystkich 
użytkowników w rodzinie, nie mówiąc 
już o dostępie do szybkiego Internetu. 
Trzeba było sobie radzić. Samorządy 
wspomagały szkoły zakupami, szkoły 
wypożyczały komputery i laptopy. 

W kwietniu, kiedy ruszył program 
Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szko-
ła", który dzięki środkom unijnym 
umożliwił samorządom zakup kom-
puterów i tabletów do szkół, Powiat 
Strzelecki dokonał takich zakupów. 

Teraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Opolskiego uruchomił dwa 
projekty „Opolskie dla liceów – zdalne 
nauczanie zbliża!” i  „Opolskie szkol-
nictwo zawodowe dla rynku pracy”,  
finansowane również  z funduszy 
unijnych w ramach przeciwdziałania 
COVID 19. Ich główny cel to poprawa 
skuteczności zdalnego nauczania. Z 
tych programów skorzystały wszystkie 
szkoły w naszym powiecie. Ostatnio 
sprzęt trafił do LO im. W. Broniewskie-

Realizacja Projektu ”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastęp-
czej z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich w 
ramach dalszego wsparcia rodzin za-
stępczych z terenu naszego powiatu 
zabezpieczył wszystkie uczące się 
dzieci przebywające w rodzinnej pie-
czy zastępczej w sprzęt komputerowy. 
Laptopy zakupiono w ramach realizacji 
projektu unijnego pn.: „Wsparcie dzie-
ci umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVID-19” w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 
Jest to kolejny etap wsparcia ponad 
60 rodzin a w tym ponad 70 dzieci 
realizujących obowiązek szkolny.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich wzbogaciło się ostatnio  o pojazd typu quad SxS, silniki 
spalinowe i skrzynie automatycznego napędu przekazane przez firmę 
Polaris Poland Sp. z o. o.  z Opola.

Polaris jest świa-
towym liderem w pro-
dukcji quadów (ATV), 
terenowych pojazdów 
użytkowych ( UTV) oraz 
skuterów śnieżnych. 
Sprzęt otrzymany bę-
dzie wykorzystany jako 
pomoc dydaktyczna do 
nauczania przedmiotów 
zawodowych. 

go w Strzelcach Opolskich (13 listopada) i do Zespołu Szkół Ponadpostawowych 
w Zawadzkiem (19 listopada). A są to: laptopy, zestawy słuchawkowe, kamery 
internetowe, statywy, monitory interaktywne, wizualizery.

Laptopy dla dzieci z rodzin zastępczych

 Quad dla szkoły

Serdecznie dziękujemy firmie Polaris Poland 
za przekazany sprzęt.

Sprzęt
dla 

szkół
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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 (8)

NAZWA 
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON 

odpłatność połączeń
DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA 
DOSTĘPU

45 Rzecznik Praw 
Pacjenta

Ochrona praw pacjenta ul. Młynarska 
46. 

01-171 War-
szawa

800 190 590
Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:
  (22) 532 82 43

Poniedziałek - Pią-
tek

08.00-20.00

https://www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

rezerwacja@rpp.gov.pl

Z porad może 
korzystać każdy 
kto ma poczucie 

łamania praw 
pacjenta

46 Narodowy Fun-
dusz Zdrowia- 

Centrala

Uprawnienia ubezpiecze-
nia zdrowotnego:
- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza 
granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fun-
dusz Zdrowia
Grójecka 186
02-390 War-

szawa

Infolinia Centralna
800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)
(*)  połączenia bezpłatne
(**) koszt zgodnie z taryfą 

operatora
Także każdy oddział NFZ 
posiada własną infolinię

Poniedziałek 
- Piątek

08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba 
objęta ubez-

pieczeniem lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 

zdrowotnym

47 Rzecznik Praw 
Osób Niepeł-
nosprawnych

Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A, 

00- 503 
Warszawa

KORESPONDEN-
CJA

Nowogrodzka 
1/3/5 

00-513 War-
szawa

801 801 015
Koszt połączenia zgodnie z 

taryfą operatora

Poniedziałek 
- Piątek

 08.00-17.00

http://www.niepelno-
sprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mr-
pips.gov.pl

Z porad mogą 
korzystać osoby 
niepełnospraw-
ne, ich rodziny 

oraz organizacje 
działające na 

rzecz osób nie-
pełnosprawnych

48 Rzecznik Praw 
Dziecka – dzie-
cięcy telefon 

zaufania .

Ochrona praw dziecka Biuro RPD
Przemysłowa 

30/32
00-450 War-

szawa

800 121 212
Bezpłatna infolinia

Poniedziałek 
- Piątek

08.15-20.00.
(dzwoniąc po 
godzinach i w 

dni wolne można 
opisać problem i  

zostawić kontakt do 
siebie, a doradcy 

oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy prze-
mocy,  relacji 

rówieśniczych, 
szkolnych i ro-

dzinnych.
Może dzwonić 
każdy, kto do-

świadcza prob-
lemu lub jest 
świadkiem.

49 Zakład Ubez-
pieczeń 

Społecznych 
w Strzelcach 

Opolskich

Nieodpłatne poradnictwo 
w zakresie ubezpieczań 

społecznych w ZUS

ul. K. Miarki 2 a 
47-100 Strzelce 

Opolskie

(22) 560 16 00* z telefo-
nów stacjonarnych i ko-

mórkowych 
* koszt połączenia wg 

umowy klienta z operato-
rem telekomunikacyjnym

Poniedziałek 
 8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek 
 8.00 – 15.00

https://www.zus.info.pl/
zus-strzelce-opolskie/

Adresaci porad:
- ubezpieczeni

- płatnicy
- lekarze

50 Centrum Ob-
sługi Telefo-

nicznej
Zakładu Ubez-
pieczeń Spo-

łecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna

- składki
- renty

- emerytury

Klienci mogą 
skorzystać 
z pomocy 

pracowników 
w  Centrum Ob-
sługi Telefonicz-
nej lub podczas 
wizyty osobistej 
w placówce jak 

wyżej.
Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00
Koszt połączenia zgodnie 

z taryfą operatora.

Poniedziałek 
– Piątek 

 07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-
zus/kontakt/centrum-
-obslugi-telefonicznej-

-cot-

cot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni

- płatnicy
- lekarze

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:
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Zawarłem przez telefon umowę z 
fi rmą telekomunikacyjną i zgodziłem 
się na jej wykonywanie przed termi-
nem na odstąpienie. Czy mam mimo 
to prawo odstąpić od takiej umowy?

Umowa o świadczenie usług te-
lekomunikacyjnych zawarta na od-
ległość (np. przez telefon) lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa podlega 
rygorom ustawy o prawach konsu-
menta. Oznacza to, że konsument 
może od niej odstąpić w terminie 14 
dni od dnia jej zawarcia bez podawa-
nia przyczyn.

Usługa (a zatem także usługa tele-
komunikacyjna) może być świadczona 
jeszcze przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość/poza lokalem przedsiębior-
stwa.  W takim wypadku przedsię-
biorca wymaga od konsumenta zło-
żenia na trwałym nośniku wyraźnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
rozpoczęcie świadczenia usługi przed 
upływem terminu na odstąpienie od 
umowy.

W przypadku, gdy świadczenie 
usługi zostało rozpoczęte przed upły-
wem terminu na odstąpienie, a konsu-

ment następnie  odstąpił od umowy, 
ma on obowiązek zapłaty za świadcze-
nia spełnione do chwili odstąpienia.
Kwotę zapłaty oblicza się proporcjo-
nalnie do zakresu spełnionego świad-
czenia, z uwzględnieniem uzgodnionej 
w umowie ceny lub wynagrodzenia. 
Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nad-
mierne, podstawą obliczenia tej kwoty 
jest wartość rynkowa spełnionego 
świadczenia.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 3, 
art. 35 ustawa o prawach konsumenta

Otrzymałem ofertę inwestycji 
w kryptowaluty, które ponoć mają 
być bezpieczniejsze niż waluty tra-
dycyjne, ponieważ ich kurs nie jest 
ustalany przez pogrążone w kryzysie 
państwa. Czy to prawda?

To nieprawda. Kryptowaluty są 
bardziej ryzykowne od innych walo-
rów, w które tradycyjnie inwestujemy. 
Aktualnie odnotowują znaczne prze-
ceny. Więc dokładnie sprawdzajmy 
wszelkie „świetne okazje”, „super-
promocje” i alternatywne inwestycje. 
Dokładnie zapoznajmy się z zasadami, 
warunkami, regulaminami. Epidemia 
się kiedyś skończy a my zostaniemy 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
odpowiada na pytania mieszkańców

związani wieloletnią umową, zobo-
wiązani do regularnych wpłat. Pamię-
tajmy: okazje, które są zbyt dobre, aby 
były prawdziwe, to najczęściej oszu-
stwo. Nie ryzykujmy utraty wszystkich 
oszczędności.

Od roku noszę stały aparat or-
todontyczny. Na ostatniej wizycie 
kontrolnej ortodonta doliczył mi do-
datkowy koszt za „środki higieniczne 
związane z epidemią”. Nie mogę 
zmienić ortodonty, póki noszę aparat. 
Czy taka opłata jest legalna?

W tym przypadku dużo zależy od 
tego, jak była sformułowana umowa. 
Jeśli strony umówiły się na cenę, która 
obejmuje całe leczenie, podwyższanie 
jej w trakcie umowy nie ma uzasadnie-
nia. Jeśli cena nie była z góry ustalona, 
a konsument płacił przy każdej wizy-
cie wg aktualnej ceny danej usługi, 
to ich podwyższenie byłoby trudno 
zakwestionować. Ważne jest, żeby 
dodatkowe opłaty odzwierciedlały 
koszty faktycznie poniesione przez 
usługodawcę i nie były nadmiernie 
wygórowane.

Złożyłem reklamację obuwia i za-
żądałem zwrotu gotówki. Sprzedawca 

Już niebawem, bo 4 grudnia 
(piątek) o godzinie 18:00 zapra-
szamy na transmisję on-line ze 
spotkania autorskiego z Panem 
Mariuszem Szczygłem, prosto ze 
sceny Powiatowego Centrum Kul-
tury w Strzelcach Opolskich. Aby 
obejrzeć transmisję na żywo i wziąć 
udział w chacie, podczas którego 
będzie można zadawać pytania 
Panu Mariuszowi, należy wejść na 
profi l Facebook Powiatowego Cen-
trum Kultury i kliknąć w znajdujący 
się tam link.

Gdyby ktoś nie mógł wziąć 
udziału w czacie z Mariuszem 
Szczygłem, a chciał zadać mu 
pytanie – może to zrobić, wysyła-
jąc pytanie na adres: projekty@
centrum-kultury.eu.

Całość spotkania będzie też 
można odtworzyć przez 7 dni od 
spotkania, wchodząc na Facebooka 
Facebook Powiatowego Centrum 
Kultury.

Spotkanie
na czacie

Dwa tygodnie temu, w środę, 11 li-
stopada, w kraju odnotowano 25.221 
nowych przypadków zachorowań, , w 
Opolskiem – 910, z tego w powiecie 
strzeleckim - 112. Zmarło 33 miesz-
kańców województwa, w tym – 5 z 
naszego powiatu. Od początku epide-
mii w naszym powiecie zachorowało 
2.086 osób. 
Poniedziałek, 23 listopada. To ostatni 
dzień, w którym komunikaty sanepidu 
podają liczbę zachorowań w powia-
tach. Liczba chorych w Opolskiem – od 
początku epidemii – wynosi 25.936, 
zmarły 523 osoby, ozdrowiało – 12.053. 
W powiecie strzeleckim liczba chorych 
od początku epidemii sięga 2.756; 
zmarło 41 osób, liczba ozdrowieńców 
– 1.358.
Liczba testów wykonanych w woje-
wództwie opolskim – 58.001. Trady-
cyjnie – najmniej w kraju.
Wtorek, 24 listopada: liczba zachoro-
wań w kraju - 10.139, w województwie 
opolskim 512.
Premier zapowiedział przesiewowe te-
sty w trzech województwach: śląskim, 
mazowieckim (w obu jest najwięcej 
zachorowań) i podkarpackim (zacho-
rowań jest najmniej). Mówił też, że 
całkowity lockdown i ograniczenia w 
przemieszczaniu się będą wprowadzo-
ne, gdy siedmiodniowa średnia zakażeń 
w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców 
będzie wyższa niż 70. 
23 listopada: 53,32 – tyle wynosi w 
poniedziałek siedmiodniowa średnia 
zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. 
mieszkańców w kraju. W woj. śląskim – 
51,44, w woj. mazowieckim – 50,89, w 
woj. podkarpackim – 36,12. Natomiast 
w województwie opolskim średnia za-
każeń z 7 dni na 100 tys. mieszkańców 
wynosi 70,16! Najwięcej w kraju. Tak 
więc wg stanu na 23.11.br. – tylko nasze 
województwo kwalifi kuje się do lock-
downu (dane wg biqdata.wyborcza.pl).

proponuje mi wymianę lub naprawę. 
Czy jest to zgodne z prawem? Oba-
wiam się, że jest to wadliwy model 
obuwia i nie chcę być narażony na 
kolejne reklamacje.

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

Nie jest możliwe odstąpienie od 
umowy w przypadku wystąpienia 
wady nieistotnej (np. zarysowanie 
w od spodu obudowy telewizora w 
transporcie nie umożliwia odstąpienia 
od umowy zakupu). Istotność wady 
należy analizować z uwzględnieniem 
znaczenia wady dla przeznaczenia (np. 
komputer nie łączy się z Internetem) 
i celu (np. niezgodna z zamówieniem 
sukienka ślubna dostarczona tuż przed 
ceremonią), dla którego konsument 
nabył towar. Charakter istotności 
należy badać w każdym przypadku 
indywidualnie.

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Koronawirus
zmienia nasze życie


