
 Jesteśmy obywatelami drugiej kategorii?
W pierwszym tegorocz-

nym  numerze naszego 
dwutygodnika pisaliśmy o zmniej-
szeniu subwencji oświatowej na 
nauczanie języków mniejszości 
narodowych. Wtedy, kiedy publiko-
waliśmy ów tekst, wydawało się, że 
dotyczy to wszystkich mniejszości 
narodowych i etnicznych. Niestety, 
podpisane przez Ministra Edukacji 
i Nauki rozporządzenie 4  lutego 
2022 r., uświadomiło wszystkim, 
że dotyczy to wyłącznie mniejszości 
niemieckiej! 

Czyli – nas wszystkich. Nas 
wszystkich, mieszkających na Ślą-
sku Opolskim. Nas, których dzieci 
i wnuki mogły korzystać z lekcji ję-
zyka niemieckiego nauczanego jako 
języka mniejszości, bo mieszkamy 
na terenie zamieszkiwanym przez 
mniejszość niemiecką. Do tego 
– wystarczyła wola rodziców, nie 
pochodzenie.  Obok pokazujemy, o 
ile godzin tygodniowo zmniejszyła 
się ilość godzin j. niemieckiego we 
wszystkich gminach powiatu. W 
szkołach, dla których Powiat Strze-
lecki jest organem prowadzącym, 
zmian nie ma – w żadnej placówce 
język niemiecki nie był nauczany 
jako język mniejszości. Ale czy to 

oznacza, że mamy o tym nie pisać? 
Samorząd powiatowy to wspól-

nota społeczności wszystkich gmin 
w obrębie granic powiatu. Nie jest 
zbiorowością, a właśnie wspólnotą. 
Samorząd powiatowy to nie jest  
też urząd, to przede wszystkim 
mieszkańcy – my wszyscy. 

Ograniczenie nauki języka nie-
mieckiego z trzech do jednej godzi-
ny tygodniowo w naszych szkołach 
może rodzić tylko jedno pytanie: 
dlaczego nam to zrobiono?

Już był czas, kiedy w szkołach 
w województwie opolskim nie 
można było uczyć języka niemie-
ckiego . To był czas PRL-u. Mamy 
powrót mrocznych czasów. Wbrew 
zapisom Konstytucji RP. Wbrew  
zapisom ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych. Wbrew 
polsko-niemieckiemu Traktatowi 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy z 1991 r. Wbrew Trak-
tatowi z Lizbony, który podniósł 
wagę Karty Praw Podstawowych 
UE do rangi unijnego prawa pier-
wotnego, a art. 21 Karty zakazuje 
dyskryminacji ze względu m.in. 
na pochodzenie etniczne, język 
i przynależność do mniejszości 
narodowych, nawiązując do art. 

14 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka.

Wbrew – nam wszystkim.
- Dzieci nie nauczą się języka w 

czasie jednej godziny tygodniowo 
– mówi jedna z mam, sama ger-
manistka, ale pochodząca z polskiej 
rodziny.

- Mój wnuk nie pozna niemie-
ckiej kultury podczas jednej godziny 
języka tygodniowo – mówi jeden z 
dziadków, pamiętający czasy PRL-u, 
kiedy on sam uczył się języka tylko 
w domu.  I dodaje – to bezmyślna 
dyskryminacja nas, którzy jesteśmy 
polskimi obywatelami narodowości 
niemieckiej, płacącymi podatki w 
Polsce.

- W naszym powiecie funkcjo-
nuje coraz więcej fi rm z kapitałem 
zagranicznym. Jedną z przesłanek 
decydujących o ich lokalizacji jest 
właśnie znajomość języków, zwłasz-
cza niemieckiego – mówi starosta 
Józef Swaczyna. – Rozporządzenie 
ministra edukacji jest krokiem do 
ograniczania inwestowania u nas 
fi rm z kapitałem niemieckim? Robi 
z nas obywateli drugiej kategorii? 
Bez prawa do własnych korzeni, do 
pamięci i tradycji?!

Więcej – na str. 2.

O planowanej reformie syste-
mu opieki zdrowotnej, jak to 

się ładnie nazywa, pisaliśmy już nie-
jednokrotnie. W grudniu ub.r. mini-
ster zdrowia Adam Niedzielski zapo-
wiedział „uruchamiamy sztandarową 
reformę szpitalnictwa”.  Obejmować 
ma ona m.in. podział szpitali na czte-
ry kategorie, od A do D, zależnie od 
kondycji fi nansowej. Zmienić się też 
mają zasady udzielania świadczeń, 
ale także zasady kwalifi kacji do sieci 
szpitali. Ma zostać powołana Agencja 
Rozwoju Szpitali, która z jednej stro-
ny zadba o restrukturyzację placówek w najgorszej sytuacji fi nansowej, a z 
drugiej - o rozwój tych w dobrej kondycji. Szpitalami ma zarządzać kadra z 
odpowiednimi certyfi katami: kandydatem na dyrektora szpitala może być 
osoba po zdaniu państwowego egzaminu uprawniającego do zajmowania 
stanowiska kierownika podmiotu leczniczego organizowanego przez Agen-

Czy nasz szpital 
może zostać zlikwidowany?!

cję Rozwoju Szpitali lub ta, która 
ukończyła studia podyplomowe na 
kierunku MBA w ochronie zdrowia.

Niedawno zakończyły się pub-
liczne konsultacje  projektu ustawy 
o modernizacji i poprawie efek-
tywności szpitalnictwa, trwające 
miesiąc. Trzeba w tym miejscu za-
uważyć, że ani jedna ze zgłoszonych 
2016 uwag, m.in. przez Związek 
Powiatów Polskich, nie była po-
zytywna w stosunku do projektu 
ustawy w zakresie finansowania 
sektora zdrowia.

- 17 i 21 lutego tematowi ochro-
ny zdrowia maja być poświęcone 
również konferencje organizowane 

dok. na str 2



14 lutego odbyło się spotkanieon-line członków Śląskiego 
Stowarzyszenia Samorządowego wraz z pozostałymi Samorzą-
dowcami województwa Opolskiego oraz Śląskiego w sprawie 
ograniczenia wysokości subwencji oświatowej na nauczanie 
wyłącznie języka mniejszości niemieckiej oraz wydanych roz-
porządzeń Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka,  z 
dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającego liczbę godzin nauczania 
języka niemieckiego jako języka mniejszości z 3 do 1 godziny 
tygodniowo oraz z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
w roku 2022, na mocy którego w odniesieniu do uczniów lub 
słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej zmniejszono 
wagi, na podstawie których wyliczana jest wysokość subwencji 
dla jednostek samorządu terytorialnego. Podczas niego przy-
jęto następujące Stanowisko:

w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 4 lutego 2022 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów wyko-
nywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożli-
wiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 
językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 

U W A G A ! 
Zmienia się numer telefonu do rejestracji w naszym szpitalu:

459-595-678

Pod tym numerem zarejestrujesz się 
do Poradni oraz Pracowni Szpitalnych!

Jako przedstawiciele wszyst-
kich szczebli samorządu te-

rytorialnego z terenu wojewódz-
twa opolskiego i województwa 
śląskiego pragniemy wyrazić nasze 
oburzenie faktem wprowadzenia 
do obiegu prawnego rozporządze-
nia, które w sposób bezpośredni 
dyskryminuje i stygmatyzuje dzieci 
ze środowiska mniejszości nie-
mieckiej. Konsekwencje takiego 
rozwiązania nie tylko będą miały 
wpływ na stan finansów samo-
rządów, w których jest realizo-
wana nauka języka mniejszości 
niemieckiej, ale przede wszystkim 
będzie faktyczną stygmatyzacją i 
dyskryminacją tychże dzieci, które 
w ślad za tym rozwiązaniem będą 
miały mniej godzin nauczania ję-
zyka mniejszości, niż dzieci innych 

mniejszości narodowych i etnicz-
nych żyjących w Polsce. Skutki 
takiego rozwiązania, będą miały 
wiec nie tylko wymiar praktyczny 
i już dzisiaj stawiają pod znakiem 
zapytania egzystencję wielu małych 
szkół wiejskich, ale będą miały i 
już mają swój wymiar społeczny 
obrazujący się wskazaniem przez 
Państwo Polskie, iż pewna grupa 
społeczna obywateli polskich jest 
gorzej traktowana od pozostałych 
grup mniejszościowych. 

Rozwiązanie prawne wskazu-
jące, iż mniejszości niemieckiej za-
mieszkującej nasze województwa 
należy się mniej godzin edukacji 
języka od innych mniejszości jest 
w naszym przekonaniu nie tylko 
krzywdzące, ale przede wszystkim 
stanowi złamanie wielu praw i prze-

Śląskie Stowarzyszenie 
Samorządowe

Od 4 lutego br. wprowadzona została zmiana organizacji ruchu w ciągu 
drogi powiatowej nr 1804 O ul. Habryki w Strzelcach Opolskich. Powód? 
Konieczność poprawy bezpieczeństwa w okolicach wiaduktu. Z tego też 
powodu tę zmianę wprowadzono na stałe.

Na odcinku ul. Habryki pomiędzy skrzyżowaniem ul. Dworcowej z ul. 
Matejki został  wprowadzony ruch jednokierunkowy dla pojazdów mecha-
nicznych z możliwością przejazdu od strony ul. Matejki, ul. Zakładowej w 
kierunku centrum miasta, w przeciwnym kierunku nie będzie możliwości 
przejazdu.

Na stałe – nowa 
organizacja ruchu 

na ul. Habryki

pisów w Polsce obowiązujących.
Pragniemy jednocześnie zapew-

nić, że ze swej strony jako samo-
rządowcy uczynimy wszystko co w 
naszej mocy, aby ilość godzin języka 
mniejszości niemieckiej nie była 
ograniczana, ale mamy świado-
mość, że w obliczu nowych wyzwań 
jakie stawiane są samorządom nie 
będzie to łatwe zadanie. Niemniej 
jednak jesteśmy przekonani, iż 
naszą przyszłością są dzieci i ich 
jak najlepsza edukacja oraz wiemy, 
że to właśnie dzięki znajomości 
języków, w tym języka niemieckie-
go, nasz region gospodarczo się w 
ostatnich latach bardzo rozwinął. 
Protestujemy przeciwko marno-
waniu tych szans rozwojowych dla 
naszych mieszkańców i apelujemy 
do Premiera RP i osób decyzyjnych 
o pilne przeanalizowanie skutków 
tego szkodliwego rozporządzenia, 
które nie było poddane żadnym 
wcześniejszym konsultacjom z 
naszym środowiskiem, ale też i 
z innymi środowiskami, których 
skutki tego rozporządzenia dotkną.

Stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Wyrazy głębokiego współczucia
dla  

Pani Kariny Bem

z powodu śmierci

Ojca

składa

Zarząd Związku 
Powiatowo-Gminnego 

„JEDŹ Z NAMI”

Wyrazy głębokiego współczucia
dla  

Pani Anny Chabraszewskiej
Radnej Powiatu Strzeleckiego 

z powodu śmierci

Ojca

składają

Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego  
oraz 

pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich

Można się tu zaszczepić pierwszą i drugą dawką oraz tzw. dawką przypominającą. Punkt czynny 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. 

Przypominamy: nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Wystarczy przyjść prosto z ulicy. 
Szczepić się tu mogą dorośli, młodzież i dzieci od 5 roku życia.

Telefon kontaktowy: 530 808 464.

Nasz 
Punkt Szczepień 

działa
Punkt Szczepień w Powiatowym Centrum Kultury działa dalej: 

do 31 marca 2022 roku! 
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

FIZJOTERAPEUTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B,
  -  min. 2 lata  doświadczenia w obsłudze klienta  

firmie produkcyjnej,
  -  znajomość języka angielskiego lub j. niemieckiego
INŻYNIER BUDOWY ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo 
   (ewentualnie studia w trakcie)
MASARZ ROZMIERKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MURARZ LEŚNICA -  umiejętność murowania
 WG ZLECEŃ
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B mile widziane
 WG ZLECEŃ -  umiejętności budowlane
KONSERWATOR BATERII SIERONIOWICE -  uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP 
TRAKCYJNYCH
ELEKTRYK/ AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
  -  uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP,
  -  doświadczenie zawodowe min. 1 rok
ELEKTROAUTOMATYK W DZIALE SIERONIOWICE -  wykształcenie kierunkowe,
UTRZYMANIA RUCHU
ELEKTROMONTER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE -  wykształcenie podstawowe
KASJER SPRZEDAWCA ŻĘDOWICE -  wykształcenie podstawowe
 (praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności)
KASJER SPRZEDAWCA LEŚNICA -  wykształcenie podstawowe
 (praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności)
MAGAZYNIER operator wózka SIERONIOWICE -  uprawnienia UDT
wysokiego składania
MAGAZYNIER (kompletacja) SIERONIOWICE
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie podstawowe
OPERATOR SUWNICY  ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe 
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPERATOR MASZYN KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
OPERATOR URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO  -  z najomość obsługi komputera
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  min. 1 rok doświadczenia na stanowisku operator  

wózka widłowego
PALACZ CO DZIEWKOWICE -  uprawnienia palacza
PRACOWNIK W OGRODNICTWIE BALCARZOWICE/ -  prawo jazdy kat B mile widziane 
 SIERONIOWICE
PRACOWNIK STACJI PALIW SZYMISZÓW -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY GRABÓW -  uprawnienia diagnosty samochodowego
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH SZYMISZÓW -  wykszt. zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. B
ŚLUSARZ/ SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie podstawowe
KIEROWCA KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. D, - kwalifikacja wstępna 
KIEROWCA C+E JARYSZÓW/ WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. kierunkowe, - 2 lata doświadczenia zaw.
OPIEKUN OSÓB STARSZYCH ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie
PIELĘGNIARKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe
TOKARZ/ ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MONTER KANALIZACJI WG ZLECEŃ
ODBIERACZ WYROBÓW KOLONOWSKIE
BRUKARZ WG ZLECEŃ

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, że w ramach projektu:                                              

„STRZELECKI MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”
Działanie 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014  – 2020

ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia ubiegających się  
o przyznanie jednorazowej dotacji  na podjęcie działalności gospodarczej w terminie 

od 02 marca 2022 r. do 09 marca 2022 r. 
Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy kobiety

Maksymalna kwota dofinansowania to 32 750 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4621818

Ogłoszenie 
dotyczące udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa   
na terenie Powiatu Strzeleckiego 

- wprowadzenie zdalnej obsługi punktów
Informuję, iż zgodnie z decyzją Starosty Strzeleckiego  w związ-

ku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem  od dnia 24 
stycznia 2022 roku do odwołania, udzielanie nieodpłatnych porad 
prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego, ze względów bezpieczeństwa, odbywać się  będzie wyłącz-
nie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
(telefonicznie, mailowo itp.) oraz poza lokalami punktów NPP  
i NPO zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

Zapisów na poradę można dokonać:
• telefonicznie pod numerem:  77 440 17 97  (poniedziałek  7.30 – 17.00, 

wtorek – czwartek, 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00),
• online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości 

pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki,
• przez  e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl (osoby rejestrujące się 

drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail są zobowiązane złożyć 
wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, zaznaczając preferowaną formę pomo-
cy, skan lub zdjęcie wniosku wraz z podpisaną klauzulą informacyjną 
należy przesłać na w/w adres e-mail – wniosek do pobrania na BIP –ie 
Powiatu Strzeleckiego zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna).

Po dokonaniu jednej z ww. czynności prawnik lub doradca obywatel-
ski skontaktuje się w ustalonym terminie z osobą potrzebującą porady 
prawnej w celu wykonania usługi na odległość.

Informacja o przywróceniu  stacjonarnej działalności punktów zo-
stanie niezwłocznie podana na stronie internetowej i BIP-ie  Powiatu 
Strzeleckiego.

Za utrudnienia przepraszamy !
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Jak w ostatnich miesiącach zmienił się 
rynek pracy w naszym powiecie? Jakie 
przesłanki zdecydowały o tych zmianach? 

Na sytuację na powiatowym rynku pracy 
ma wpływ wiele czynników. W ostatnim cza-
sie dodatkowo doszła pandemia. Zamrożenie 
działalności wielu dziedzin życia gospodar-
czego wywołało wiele niepokojów i pytań: 
jak to się rozwinie i jakie skutki przyniesie? 
Sam z dużym strachem obserwowałem to, co 
się działo w pierwszych miesiącach pande-
mii. Czarne scenariusze nie zrealizowały się. 
Kosztem olbrzymich nakładów, gospodarka i 
rynek pracy nie zostały zdemolowane, choć 
koszty nie rozłożyły się równomiernie, a skut-
ki będziemy wszyscy odczuwać przez wiele 
lat. Niektóre sektory ucierpiały znacząco, np. 
gastronomia czy hotelarstwo, a inne mniej 
np. budownictwo. Patrząc przez pryzmat 
statystyki ostatniego roku, to na naszym 
powiatowym rynku pracy nastąpiła wręcz 
poprawa. Na koniec grudnia 2021 roku zano-
towaliśmy stopę bezrobocia na poziomie 4,2 
proc., tj. o 1,2 proc. mniej niż przed rokiem. 
Rynek pracy stał się jeszcze bardziej rynkiem 
pracownika. Co to dokładnie oznacza? Otóż 
to, że to pracownicy dyktują warunki praco-
dawcom, a nie odwrotnie. Ale… mowa tu o 
pracownikach z fachem w ręku. Nie należy 
się spodziewać, że pracodawca zaoferuje tyle 
samo osobie bez odpowiedniego zawodu i 

Trzy i pół tysiąca brutto na dzień dobry

Tyle – podobno – oferują nowo przyj-
mowanym pracownikom firmy funkcjo-

nujące w Strefie Aktywności Gospodarczej 
w Ujeździe. Brak podwyżki o 100-150 zł 
to powód do odejścia pracownika. Rynek 
pracy dziś rządzi się innymi prawami niż 
dawniej – mówi Norbert Jaskóła dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach 
Opolskich.

bez doświadczenia, co fachowcowi. Należy 
jednak pamiętać, że warunki na tym rynku 
mogą w większym stopniu dyktować ludzie 
młodzi, zwłaszcza mężczyźni, posiadający od-
powiednie kwalifikacje. Takich osób bowiem 
brakuje nas w powiecie. Natomiast udział 
osób starszych (50+), bądź osób bez kwalifi-
kacji stale zwiększa się w naszych rejestrach. 

Pozytywną cechą zmian w ostatnim okre-
sie jest rosnąca liczba nowych podmiotów 
gospodarczych. Zwłaszcza ludzie młodzi, 
którzy pozyskali już pewne doświadczenie za-
wodowe, podejmują ryzyko usamodzielnie-
nia się i prowadzenia działalności na własny 
rachunek. Corocznie wspieramy finansowo 
utworzenie kilkudziesięciu podmiotów go-
spodarczych i monitorujemy losy tych firm. 
Znakomita ich część (80-90 proc.) funkcjonuje 
na rynku. Większość potwierdza, że warto 
było się usamodzielnić. Oczywiście większe 
profity są okupione wytężoną pracą ponad 8 
godzin dziennie i ryzykiem, które niesie pro-
wadzenie własnej działalności gospodarczej.

Czy zaszły znaczące zmiany na liście 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych?

Od kilku lat zmiany w zawodach deficy-
towych i nadwyżkowych na terenie naszego 
powiatu jak i województwa są niewielkie. 
Rynek pracy w naszym powiecie potrzebuje 
fachowców z zakresu budownictwa (murarze, 
tynkarze, dekarze, brukarze, instalatorzy), 

transportu (kierowcy C+E, mechanicy pojaz-
dów samochodowych, spedytorzy, logistycy), 
branży mechanicznej (operatorzy obrabiarek 
skrawających, ślusarze, spawacze, mechanicy 
maszyn i urządzeń), czy szeroko rozumianego 
sektora zdrowia (lekarze, pielęgniarki, położ-
ne, opiekunowie osób starszych lub niepeł-
nosprawnych). Szczegółowy wykaz zawodów 
deficytowych, będących w równowadze i 
nadwyżkowych jest na stronie internetowej 
naszego Urzędu Pracy. Zachęcam, zwłaszcza 
osoby młode, które zastanawiają się nad 
zawodową przyszłością, bądź rodziców 
dzieci wybierających przyszły zawód, aby 
zapoznali się z tym Barometrem zawodów 
2022. Oczywiście ten wykaz jest tylko pew-
nym ukierunkowaniem. Pewne zmiany na 
rynku pracy przebiegają bardzo dynamicznie. 
Powstałe w ostatnim czasie w Ujazdowskiej 
Strefie Gospodarczej centrum dystrybucyjne 
firmy Dino wygenerowało zapotrzebowanie 
na wiele miejsc pracy. Obecnie posiadamy 
zapotrzebowanie na 50 kierowców wózka 
wysokiego składowania i 20 magazynierów.

Kogo poszukują pracodawcy? Co oferują, 
by pracownika ściągnąć do swojej firmy? 
Łatwiej znaleźć teraz pracownika do firm 
produkcyjnych lub usługowych niż do urzę-
dów, a zainteresowanych - wydawałoby się 
stabilną i pewną pracą właśnie w urzędach 
- jest znacznie mniej niż dawniej bywało.

Jak już wspomniałem, pracodawcy po-
szukują przede wszystkim fachowców, wy-
kazujących zaangażowanie i chęć do pracy. 
Oprócz gratyfikacji finansowych, w więk-
szych firmach pojawiają się coraz większe 
świadczenia okołosocjalne (np. dopłata do 
posiłków, dopłata do dojazdów do pracy). Na 
pytanie, czy łatwiej pozyskać pracownika do 
zakładu produkcyjnego, czy do urzędu nie ma 
prostej odpowiedzi. Wiele osób, które pod-
jęły pracę w urzędzie, szybko zrewidowały 
swoje wyobrażenie o posadzie urzędnika, 
który mierzy czas pracy filiżankami wypitej 
kawy, jak to się ocenia potocznie i nieza-

Czy nasz szpital może zostać zlikwidowany?!
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego – mówi starosta Józef Swaczyna, 
który uczestniczył we wspomnianych wcześ-
niej konsultacjach nie tylko jako członek 
Zarządu Powiatów Polskich, ale i jako członek 
Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. 

- Ze wszystkich spotkań i konferencji wy-
nika, że rząd samorządy traktuje tak, jakby 
nie istniały. Samorządowcy mówią swoje, 
dają swoją wiedzę, a grupa ludzi w Warsza-
wie będzie reformowała ochronę zdrowia 
„na dole”, bo i tak wie lepiej. Nie dostaliśmy 
odpowiedzi, ile szpitali będzie zamkniętych. 
Nie wiemy, ile z nich przejmie w zarządzenie 
nowo powołana Agencja Rozwoju Szpitali. 
Wiceminister Gadomski, z którym współ-
pracowaliśmy, nie jest już wiceministrem, 
wszystko wydaje się trwać teraz w pewnym 
zawieszeniu. 

- Na czym polega kategoryzacja szpitali?
- W projekcie ustawy przewidziano ka-

tegorię A - w dobrej sytuacji ekonomiczno-
-finansowej, B - podmiot szpitalny wymaga-

jący wdrożenia działań optymalizacyjnych, w 
stosunku do którego prezes Agencji wszczyna 
postępowanie naprawczo-rozwojowe, na 
jego wniosek; C –szpital wymagający wdro-
żenia działań naprawczo-rozwojowych, w 
stosunku do którego Prezes Agencji wszczy-
na postępowanie naprawczo-rozwojowe, 
D - szpital wymagający pilnego wdrożenia 
działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku 
do którego Prezes Agencji wszczyna postępo-
wanie naprawczo-rozwojowe oraz uzyskuje 
uprawnienie do powoływania i odwoływania 
kierownika tego podmiotu szpitalnego. Oce-
nia się, że tylko 5 proc. szpitali prosperuje 
bardzo dobrze, natomiast pozostałe 95 proc. 
nie ma stabilnej sytuacji finansowej.

- Nasz szpital, który ma stratę finansową, 
może zostać zlikwidowany? A co z pieniędzmi 
włożonymi w inwestycje i jego rozwój?

- Nie, zlikwidowany nie będzie. Ale w 
której znajdzie się w kategorii – tego nie 
wiemy. W ogóle nie wiemy, które szpitale, 
jak wspominałem, będą likwidowane. Ale 
podam pewien przykład. Podczas konsul-
tacji podnoszono kwestię oddziałów gine-

służenie. Już na etapie rekrutacji formalne 
wymagania kwalifikacyjne wobec kandydata 
do pracy w urzędzie są najczęściej ustawione 
na poziomie wyższego wykształcenia. Przy 
normalnych stanowiskach urzędniczych mało 
atrakcyjne są również oferowane wynagro-
dzenia, często niewiele wyższe niż poziom 
minimalnej płacy. Plusem natomiast są 
niewątpliwie ustabilizowane godziny pracy. 
W przypadku zatrudnienia w firmach moż-
liwości uzyskania wyższych wynagrodzeń są 
większe, ale często kosztem pracy zmianowej 
i w różnych warunkach środowiska pracy. W 
firmach funkcjonujących na terenie Strefy 
Aktywności Gospodarczej w Ujeździe nowo 
przyjmowanym fachowcom oferuje się staw-
ki na poziomie 3,5 tysiąca złotych brutto. To 
na początek, potem płace rosną.

Czego u nowego pracodawcy szukają po-
tencjalni pracownicy? Tylko płaca decyduje 
o podjęciu zatrudnienia? A może również 
atmosfera w zakładzie pracy i wsparcie na 
starcie dla nowo przyjętej osoby? W naszym 
powiecie funkcjonuje całkiem sporo firm 
zagranicznych: widać różnice w podejściu 
do pracowników w firmach polskich i tych 
zagranicznych?

Powstanie w ostatnich latach setek 
miejsc pracy w Ujazdowskiej Strefie Go-
spodarczej spowodowało dużą fluktuację 
wśród zatrudnionych. Każdy szuka tego na-
jodpowiedniejszego miejsca pracy dla siebie. 
Decydujące znaczenie ma oczywiście poziom 
wynagrodzenia. Jak opowiadają pracodawcy, 
często brak podwyżki o 100-150 zł skutkuje 
odejściem z pracy. Oczywiście ważna jest 
również atmosfera w pracy. Brak poprawnych 
relacji między przełożonymi, a pracownikiem 
lub między pracownikami często kończy ich 
współpracę. Natomiast nie mam wiedzy, żeby 
funkcjonowanie firm opartych na kapitale 
zagranicznym i polskim różniło się. Zresztą 
szefami tych firm, w przeważającej części, 
są Polacy i to oni kreują szeroko rozumianą 
atmosferę w firmie.

kologiczno-położniczych. Oceniono, że 600 
porodów to minimum; inaczej oddział jest 
nieekonomiczny. Ale czy w tych wszystkich 
rachubach uwzględniono czynnik ludzki? Nie. 
A on jest bardzo istotny, bo również trzeba 
brać pod uwagę przy ocenie szpitala to, ilu 
ginekologów i położników jest zatrudnionych 
w placówce, w województwie, czy jest ich 
liczba wystarczająca, czy raczej jeżdżą między 
szpitalami, by zapewnić w  różnych miejscach 
funkcjonowanie takich oddziałów? Trzeba 
również przy ocenie szpitali uwzględniać 
specyfikę demograficzną poszczególnych 
regionów – każde z województw jest pod 
tym względem inne. A sama ocena sytuacji 
finansowej szpitali?! Procedury od 2017 roku, 
od kiedy funkcjonuje sieć szpitali, praktycznie 
nie zostały zwiększone. A ich przeszacowanie 
jest konieczne, choćby tylko ze względu na 
inflację, podwyżki kosztów energii itp. W 
dodatku wielu szpitalom potrącane są koszty 
za niewykonanie kontraktów z NFZ. Niektóre 
mają już podpisane umowy na rozłożenie 
tych potrąceń na raty, ale czy to wina szpitali, 
że w pandemii nie mogły pracować normal-

nie? I że zamykano w nich oddziały? Pierwsza 
fala pandemii uderzyła w roku 2020, i za ten 
okres niewykonania kontraktów są teraz 
karane. Mocno to odczuły szpitale na Śląsku; 
m.in. w Pszczynie i Żywcu; nasz szpital też 
otrzymał noty obciążeniowe na kwotę 200 
tysięcy zł – za niewykonanie kontraktu na od-
dziale pediatrycznym. Niestety, konieczność 
zapłaty za niewykonanie kontraktów pogar-
sza jeszcze sytuację finansową placówek.

- Raczej czarne chmury zbierają się nad 
ochroną zdrowia…

- Ale jest jeden jasny punkt! Resort zdro-
wia przygotowuje przepisy, które umożliwią 
potraktowanie domów pomocy społecznej 
jak podmiotów leczniczych. Dzięki temu kosz-
ty zatrudnienia pielęgniarek będzie pokrywał 
NFZ, a nie samorządy. Od wielu lat Związek 
Powiatów Polskich, ale i same DPS-y zgłaszały 
postulat, by opieka pielęgniarska w tych pla-
cówkach była finansowana z pieniędzy prze-
znaczonych na świadczenia zdrowotne. Ale… 
czy znajdą się na to pieniądze jeszcze w tym 
roku, czy już w przyszłym – tego nie wiemy.

Rozmawiała Marta Górka

dok. ze str. 1
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Integracja sensoryczna to proces 
scalania przez układ nerwowy 

doznań zmysłowych odbieranych przez 
ciało, umożliwiający organizmowi pra-
widłowe reagowanie. Zmysły, które 
dostarczają nam informacji o świecie 
zewnętrznym to wzrok, słuch, dotyk, 
smak i węch. O naszych wewnętrznych 
doznaniach informuje zmysł równo-
wagi i priopriocepcji. To one kształtują 
nasz obraz świata.

O zaburzeniach przetwarzania 
sensorycznego mówimy, gdy sygnały 
pochodzące ze zmysłów nie są przetwa-
rzane na właściwe reakcje organizmu. 
W rezultacie codzienne czynności i cała 
aktywność dziecka zostają zakłócone. 
Dziecko jest „nie-zgrane”, jak opisuje 
to Carol Stock Kranowitz w książce 
„Nie-zgrane dziecko”. Co to właściwie 
znaczy? Dziecko może nie reagować 
na sygnały pochodzące ze zmysłów 
(podwrażliwe), nadmiernie je odbierać 
(nadwrażliwe) lub ich poszukiwać, aby 
stymulować sferę doznań (poszukiwacz 
sensoryczny). 

W czym się te zaburzenia prze-
jawiają? Autorka prezentuje wiele 
przykładów. Oczywiście musi wystąpić 
więcej niż jeden objaw, mieć znaczący 
wpływ na życie dziecka i być zdiagno-
zowany przez terapeutę SI.

Nadwrażliwość w sferze dotyku 
może przejawiać się w preferowaniu 
ubrań o jednej fakturze, nie tolero-
waniu metek w ubraniu, niechęcią do 
smarowania kremem, mycia włosów, 

obcinania paznokci, chodzenia boso, 
delikatnego głaskania, łaskotania, przy-
tulania. Podwrażliwe dotykowo dziecko 
nie zauważa zabrudzenia twarzy, rak, 
nie zwraca uwagi na drobne skalecze-
nia, reaguje z opóźnieniem, ma trudno-
ści z różnicowaniem dotykowym.

W sferze wzroku nadwrażliwość to 
częste mruganie, mrużenie, pocieranie 
oczu, reagowanie na jaskrawe kolory, 
chronienie oczu czapką z daszkiem lub 
okularami słonecznymi. Podwrażli-
wość to trudności w pisaniu, czytaniu, 
liczeniu, słaba orientacja przestrzenna, 
liczne urazy, potykanie się. Wzrokowy 
poszukiwacz sensoryczny wpatruje 
się w migające zabawki, bączki, piłki 
w ruchu, ma problemy ze skupieniem 
uwagi, lubi bałagan.

W sferze słuchu nadwrażliwość 
może prowadzić do częstych bólów 
głowy, rozdrażnienia, pobudzenia, 
agresji. Dziecko zatyka uszy, boi się ha-
łasu, lubi przebywać w ciszy, ma prob-
lemy ze snem. Podwrażliwe słuchowo 
dziecko mówi za głośno lub za cicho, 
nie reaguje na polecenia lub reaguje z 
opóźnieniem, potrzebuje powtórzenia 
polecenia lub dodatkowych wskazó-
wek, gestów, wzmocnień. Poszukiwacz 
sensoryczny lubi słuchać muzyki, po-
głaśniać, ściszać, rzucać przedmiotami 
o podłogę, wydaje różne dźwięki, lubi 
być tam gdzie jest głośno.

Smak i węch to zmysły, które u nad-
wrażliwego dziecka mogą wywoływać 
zaburzenia odżywiania, wybiórczość 

pokarmową, częste bóle brzucha, 
kolki, zaparcia, wygórowany odruch 
wymiotny, unikanie mocnych zapa-
chów, dobrze przyprawionych potraw. 
Dziecko podwrażliwe je rzeczy nieja-
dalne, bierze duże kęsy, napycha buzię 
jedzeniem, nie zwraca uwagi na tempe-
raturę i zapach pokarmu. Poszukiwacz 
sensoryczny w sferze zapachu i smaku 
lubi wyraziste, mocno doprawione 
gorące potrawy, obwąchuje rzeczy, 
ludzi, lubi bawi się jedzeniem, wkłada 
do buzi różne przedmioty, nawet nie-
bezpieczne. 

W sferze równowagi nadwrażli-
wość może skutkować chorobą loko-
mocyjną, unikaniem ruchu, huśtania, 
wspinania, jazdy na rowerze, nie-
pewnością grawitacyjną, lękliwością, 
nadmierną ostrożnością, szerokim 
chodem, siadem w kształcie litery „W”. 
Podwrażliwość może występować u 
dziecka, które jest w ciągłym ruchu, 
wierci się, kołysze lub pozostaje w 
pozycji statycznej, nie zna swojej gra-
nicy, przewraca się, potyka się, traci 
równowagę. Ma brzydką postawę ciała, 
nie potrafi regulować napięcia mięśnio-
wego. Poszukiwacz sensoryczny wierci 
się, kręci, lubi kręcić się wokół swojej 
osi, lubi nietypowe pozycje ciała, często 
je zmienia, bawi się w sposób ekstre-
malny, ryzykowny.

W sferze priopriocepcji nadwrażli-
wość u dzieci oznacza unikanie ruchu, 
nieadekwatne napięcie mięśniowe, 
słaby docisk przyrządów pisarskich, 

dużą męczliwość. Dziecko podwraż-
liwe w tej sferze często lubi mocne 
dociski, przepychanie, zabawy siłowe, 
przepychanie, pchanie. Lubi obcisłe 
ubrania, mocne przytulanie, ciężkie 
kołdry. Często zgrzyta zębami, gryzie, 
szczypie. Ma słabą orientację w sche-
macie ciała. Poszukiwacz sensoryczny 
wbiega w ludzi, mocno szura nogami, 
ściska, zeskakuje, tarza się, wciska w 
kąty, rzuca przedmiotami.

U dzieci może pojawić się dys-
praksja, czyli zaburzenia planowania 
motorycznego. Takie dziecko z zabu-
rzeniami integracji sensorycznej o 
podłożu motorycznym jest niezdarne, 
niezgrabne. Często się potyka, wchodzi 
w meble. Sprawia wrażenie niechluj-
nego, ma pogniecione zeszyty, często 
ma jakiś siniak. Unika nowych miejsc, 
wymaga powtórzeń polecenia, rozbicia 
czynności na etapy. Co słyszą takie 
dzieci: jesteś niegrzeczny, nie wymy-
ślaj, pospiesz się, przesadzasz, jesteś 
leniwy, niejadek, inni w Twoim wieku. 
A przecież zaburzenia integracji senso-
rycznej to nie jednostka chorobowa, 
a specyficzny sposób funkcjonowania 
układu nerwowego. Jeśli dziecko nie 
otrzyma pomocy to problemy się 
pogłębią, mogą pojawić się trudności 
szkolne, problemy emocjonalne, niska 
samoocena, niechęć do aktywności 
fizycznej, gier zespołowych, frustracja, 
agresja, problemy z komunikacją. 

Co zatem należy zrobić? Przy 
stwierdzonych zaburzeniach integracji 

Nie-zgrane dziecko, czyli o zaburzeniach 
integracji sensorycznej u dzieci

O tej in-
westy-

cji mówiło 
się od dłuż-
szego cza-
su:  stary 
obiekt, w 
jakim mie-
ści się Sta-
rostwo Po-
wiatowe w 
Strzelcach 
Opolskich, 
w y s o k i e 
piętra, dla 

osób niepełnosprawnych ruchowo nie 
jest przyjazny. I to wkrótce się zmieni. 
Już w czasie wakacji na każde z pięter 
będzie można się dostać windą. W pełni 
oszkloną, zainstalowaną na zewnątrz 
budynku, od strony podwórka.

- Urząd, każdy urząd, powinien być  
przyjazny obywatelom - mówi Ewelina 
Jelito Sekretarz Powiatu. – Z tego 
względu wprowadziliśmy już tzw. pętlę 
indukcyjną jako ułatwienie dla osób 
słaboszysłyszących. W razie potrzeby 
– można także przy załatwianiu spraw 
w naszym starostwie skorzystać z usług 
tłumacza języka migowego, jeśli wcześ-
niej zgłosi się taką konieczność.  Strona 
internetowa Powiatu Strzeleckiego zo-
stała przeprojektowana tak, by umoż-
liwić korzystanie z niej osobom słabo-
widzącym – dziś ma wysoki kontrast i 
możliwość  powiększania czcionki. Od 
strony podwórka zamontowany został 
podjazd dla wózków osób niepełno-
sprawnych ruchowo, ale – tylko na par-
ter. Ciągle nierozwiązany pozostawał 
problem dostępności na wyższe piętra 
naszego starostwa, gdzie mieszczą się 
wydziały, z których usług często korzy-

Nasi Najlepsi
Zarząd Województwa Opolskiego przyznał stypendia na rok szkolny 2021/2022 

w ramach programu „Wspieramy najlepszych IV”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Warunkiem uzyskania wsparcia była średnia ocen ze wszystkich 
przedmiotów na koniec roku szkolnego 2020/2021 nie niższa niż 4,9, średnia 
ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, infor-
matycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów 
z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych na koniec roku szkolnego 
2020/2021 nie niższa niż 4,7.

Wnioski o stypendia złożyło 657 osób,  a 275 najzdolniejszych uzyskało 
wsparcie w kwocie 300 zł miesięcznie. Miło nam poinformować, że w gronie 
stypendystów znaleźli uczniowie naszych szkół. Są to:
Wiktoria Albingier, Marcelina Droździk, Natalia Kozioł, Katarzyna Muszkiet i 
Aleksandra Pieruch - z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich;
Szymon Cybulski - z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem:
Rafał Konieczny, Monika Machnik i Natalia Makosz - z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

EXPLORY 2022
28 stycznia 2022 ogłoszono wyniki I Etapu Konkursu Naukowego Explory 2022. 

Z ogromną radością informujemy, że 3 projekty uczniów CKZiU zakwalifikowały 
się do kolejnego etapu konkursu!

Rafał Grega  „Sklepy na Biogaz” z klasy 1 Ta
Łukasz Ploch „Sterownik Uniwersalny do zastosowań domowych” z klasy 3 Pam
Adam Bajorek  „Water Recovery System” z klasy 3 Pam
Do etapów regionalnych zakwalifikowały się z całego kraju 127 projekty oraz 

10 projektów warunkowo. Niestety, etap regionalny przeprowadzony zostanie 
w formie online w ramach czterech Festiwali E(x)plory, które odbędą się między 
marcem a czerwcem 2022. Daty wydarzeń regionalnych wraz z podziałem projek-
tów podane zostaną niedługo. Uczniowie muszą teraz podjąć decyzję czy wezmą 
udział w kolejnym etapie ze względu na zapowiedzianą formę online. Forma on-
line dla tego konkursu jest bardzo wyczerpująca, trwa kilka godzin – spędzonych 
przed komputerem i nie zawsze przez taką formę jest możliwość w 100  proc. 
zaprezentować swój projekt. 

Katarzyna Uchańska-Łukasik

Koszykarze w finale
26 stycznia w hali „Obuwnik” w Prudniku odbył się Półfinał Wojewódzki w 

Koszykówce Chłopców LICEALIADA 2021/2022. Szkolna drużyna LO im. W. Bro-
niewskiego w Strzelcach Opolskich w składzie Kacper Żurawel , Jan Lelonkiewicz, 
Michał Małyszka, Bartłomiej Richter, Adam Brożyna , Jakub Korjat, Jan Sdzuj, 
Piotr Stachowicz, Patryk Przeworski, Dawid Kołodziej wygrała dwa mecze i zajęła 
pierwsze miejsce w turnieju, awansując tym samym do Finału Wojewódzkiego.

sensorycznej należy rozpocząć terapię 
SI. To przede wszystkim ruch (mo-
delowanie i utrwalanie właściwych 
wzorców ruchowych), stymulacja wie-
lozmysłowa, hamowanie i pobudzanie 
nowych połączeń nerwowych, zabawa 
(mózg najszybciej zmienia się w czasie 
zabawy).

Najlepszy czas dla dziecka to czas 
z rodzicami. Żaden laptop, smartfon i 
komputer nie zastąpią bliskiej relacji z 
rodzicem. Bądźmy uważni, obserwujmy 
nasze dzieci. Udzielajmy im wsparcia, 
w razie potrzeby także specjalistycznej 
pomocy. Książka Carol Stock Kranowitz 
„Nie-zgrane dziecko” zawiera szereg 
przykładów życiowych i szkolnych 
sytuacji dzieci z problemami integracji 
sensorycznej. Może zobaczymy w nich 
nasze dzieci, a może te znane ze szkoły. 
Spróbujmy zrozumieć i pomóc.

Mirosława Stańczak
Poradnia Psychologiczno

-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich

Wreszcie będzie winda w starostwie
stają nasi mieszkańcy, np. Wydział Geodezji, Edukacji czy Ochrony Środowiska. 
Osób z trudnościami w poruszaniu się będzie przybywać, bo nasze społeczeństwo 
starzeje się. Długo czekaliśmy na możliwość pozyskania środków na likwidację  ba-
rier architektonicznych, a tym samym możliwość zapewnienia pełnej dostępności 
usług publicznych w naszym urzędzie. Mowa tu właśnie o zamontowaniu windy. 
Udało się Powiatowi Strzeleckiemu na tę inwestycję uzyskać dofinansowanie z 
dwóch źródeł: PFRON w kwocie 140 tysięcy zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 120 tysięcy złotych. To stało się podstawą do podjęcia przez Za-
rząd Powiatu decyzji o realizacji tego zadania i przeznaczeniu pozostałej niezbędnej 
kwoty z budżetu Powiatu. Warto dodać, że choć nasza siedziba nie jest zabytkiem, 
to znajduje się w przestrzenni objętej nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Uzyskaliśmy jego zgodę na koncepcję dobudowania szybu przeszklonej 
windy (na zdjęciu ramką zaznaczono miejsce w którym będzie się znajdował). Na 
poziomie poddasza zostaną nadbudowane z bloczków ceramicznych ściany nośne 
korytarza oraz ściana zewnętrzna w miejscu połączenia z szybem dźwigu. Winda 
będzie wyłożona wykładziną antypoślizgową, przyciski dodatkowo będą oznakowa-

ne pismem Brailla, 
wyposażona będzie 
również w system 
informacji głosowej, 
no i nie zabraknie 
również przycisku 
alarmowego.

Projekt jest już 
g o t o w y.  W  t y m 
tygodniu zostanie 
ogłoszony przetarg 
na wyłonienie wy-
konawcy inwestycji. 
Wszystko wskazu-
je na to, że już od 
wakacji wygodnie i 
bezpiecznie będzie 
można się dostać za-
równo do Sali narad, 
co umożliwi uczest-
nictwo w szkoleniach 
czy sesjach Rady Po-
wiatu, jak i do każ-
dego z wydziałów 
starostwa mieszczą-
cych się na wyższych 
piętrach.

Sukcesy naszych uczniów
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O B W I E S Z C Z E N I E     
STAROSTY STRZELECKIEGO

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a  s i ę,
że dnia 09 grudnia 2021r. na żądanie Burmistrza Ujazdu z siedzibą w Ujeździe przy 
ul. Sławięcickiej 19, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
budowie drogi w Olszowej, na działkach:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Obręb Nr działki 
po podziale, 

działki w liniach 
rozgraniczających

Nr działki 
po podziale,

działki poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 113/1 Olszowa 113/3 113/4
2. 114/1 Olszowa 114/3 114/4
3. 115 Olszowa 115/1 115/2
4. 119 Olszowa 119/1 119/2
5. 120/2 Olszowa 120/3 120/4
6. 118/10 Olszowa 118/11 118/12
7. 116/9 Olszowa - -

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Obręb Nr działki po podziale

1. 317 Olszowa -
3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Ujazd:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Obręb Nr działki po podziale

1. 113/1 Olszowa 113/3 (do przejęcia)
2. 114/1 Olszowa 114/3 (do przejęcia)
3. 115 Olszowa 115/1 (do przejęcia)
4. 119 Olszowa 119/1 (do przejęcia)
5. 120/2 Olszowa 120/3 (do przejęcia)
6. 118/10 Olszowa 118/11 (do przejęcia)

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność 
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być 
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.   

W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zaintere-
sowane strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi 
wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401761 (w godzinach pn. 12.00-15.00, 
wt.-pt. 9.00-12.00).      

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 10 lutego 2022 r. do 03 marca 2022 r.
       z up. Starosty

Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich 

poszukuje lekarzy do pracy 
w komisjach orzekających

1. Stanowisko:  lekarz posiadający specjalizację z zakresu: chorób wewnętrz-
nych, okulistów, laryngologów, ortopedów

2. Forma zatrudnienia:  umowa zlecenie
3. Wymagania kwalifikacyjne:
• prawo wykonywania zawodu lekarza,
• dyplom ukończenia specjalizacji co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin 

mających zastosowanie w procesie orzekania o stopniu niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności,

4. Zakres zadań:
• udział w posiedzeniach składów orzekających (posiedzenia ustalane indy-

widualniew godzinach od 8.00 do 20.00)
• weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz 

konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych 
oraz inne dokumenty medyczne mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia 
niepełnosprawności

• przeprowadzenie badania lekarskiego i wypełnienie oceny stanu zdrowia
5. Wymagane dokumenty
• kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów upraw-

niających do wykonywania zawodu lekarskiego
• kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia 

akademii medycznej
• kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia ukoń-

czenia specjalizacji
6. Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Powiatowego Zespołu do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich ul. Bolesła-
wa Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie lub składać osobiście w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy w Strzelcach Op. ul. Bolesława Chrobrego 5.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich 

przedstawia wykorzystanie 
środków PFRON w 2021 roku na zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej

Na rehabilitację społeczną w 2021 roku przyznano środki w wysokości 1.632.060,00 zł. Rada Powiatu Strze-
leckiego Uchwałą Nr XXVIII/266/21 z dnia 31 marca 2021 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXV/243/20 z dnia 

23 grudnia 2020 roku (z późniejszymi zmianami) zatwierdziła wykaz zadań oraz podział środków PFRON na ich 
realizację. W roku sprawozdawczym na pomoc osobom niepełnosprawnym wydatkowano całą kwotę, tj. 100% 
przyznanych środków. Wielkość i strukturę udzielonej pomocy przedstawia tabela poniżej.

Lp Zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej

Kwota przyznana 
Uchwałą Rady 

Powiatu 
Strzeleckiego *

Ilość osób 
objętych 
pomocą

Kwota 
zrealizowanych 

wniosków 
w 2021 r.

1 Warsztaty Terapii Zajęciowej 759 360,00 zł 35 osób 759 360,00 zł 
2 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 541 488,47 zł 60 154 359,90 zł 
3 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze 
878 387 128,57 zł 

4 Usługi tłumacza języka migowego 
i tłumacza-przewodnika

0,00 zł 0 0,00 zł 

5 Likwidacja barier architektonicznych 122 761,93 zł 8 73 175,68 zł 
6 Likwidacja barier w komunikowaniu się 6 15 466,87 zł 
7 Likwidacja barier technicznych 22 34 119,38 zł 
8 Uczestnictwo osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
193 764,00 zł 173 (w tym 37 

opiekunów) 
193 764,00 zł 

9 Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 
niepełnosprawnych

14 685,60 zł 230  14 685,60 zł 

 RAZEM  1 632 060,00 zł 1412 1 632 060,00 zł 

 Powyższe dane wskazują, że najwięcej wsparcia otrzymały osoby wnio-
skujące o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, bo aż 938 osób zostało zaopa-
trzonych w ciągu całego roku. Można tu wymienić takie przedmioty jak 
pieluchomajtki, protezy, buty ortopedyczne, aparaty słuchowe, wózki 
inwalidzkie, gorsety ortopedyczne, kule łokciowe, pionizatory, materace 
przeciwodleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, rowerki stacjonarne, przyrządy 
do ćwiczeń itp. Z dofinansowania zwrotu środków na aparaty słuchowe 
skorzystało 65 osób z dysfunkcją narządu słuchu, wypłacono zwrot kosztów 
za pieluchomajtki i cewniki dla ok. 700 osób, a także 14 osób z dysfunkcją 
ruchu skorzystało z dofinansowania do wózka rehabilitacyjnego i 35 osób 
do łóżka rehabilitacyjnego, niezbędnych w opiece nad osobami przewlekle 
chorymi. PCPR przyznało dofinansowania 8 osobom z niepełnosprawnoś-
ciami do likwidacji barier architektonicznych, z czego 7 do przystosowania 
łazienki do potrzeb osoby z dysfunkcją narządu ruchu i 1 osobie do poręczy 
przy schodach. Rozpatrzono pozytywnie wnioski na dofinansowanie do 
rowerów trójkołowych dla 6 osób, do likwidacji bariery w komunikowaniu 
się w formie dopłaty do wyposażenia w sprzęt komputerowy dla 6 osób, 
zwrócono środki za zakup 4 podnośników wannowych itp. 

Dla porównania przedstawimy wielkość udzielonej pomocy w latach 
2018 – 2021, aby pokazać znaczny wzrost środków PFRON na dofinanso-
wania dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Strzeleckim.

Wszechstronny i złożony charakter udzielonych świadczeń przez naszą 
instytucję wymaga wsłuchania się w potrzeby naszych Wnioskodawców. 
System pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym stanowi jeden z 
elementów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2018 – 2025 oraz Powiatowego Programu Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025. 

Ponadto nie można tu pominąć pracy włożonej przez pracowników 
organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób nie-
pełnosprawnych z terenu naszego powiatu. W roku ubiegłym 4 organizacje, 

takie jak: Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek Misjonarek 
Maryi w Kadłubie, Strzeleckie 
Stowarzyszenie Seniorów, Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Strzelcach Opolskich, 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej „OGNIK” w Strzelcach Opol-
skich, złożyły wnioski i otrzymały 
wsparcie ze środków PFRON na 
zorganizowanie wycieczek i impre-
zy kulturalnej dla osób z niepełno-
sprawnościami oraz ich rodzin, co 
przyczyniło się przede wszystkim 
do integracji ze środowiskiem lo-
kalnym, polepszenia samopoczucia 
osób niepełnosprawnych, jak rów-
nież seniorów, a także do wzmoc-
nienia ich kondycji psychofizycznej. 
Odbyły się trzy wycieczki: Beskid 
Sądecki, Sandomierz-Zamość-
-Kazimierz i Rejs statkiem po Odrze 
oraz integracyjny piknik pn. „Dzień 
Domu”. 

W tym roku oprócz zadań zle-
conych, planowany jest przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie zakup pętli indukcyjnej do 
obsługi osób z dysfunkcją narządu 
słuchu oraz tablicy informacyjnej, 
która zostanie zamontowana przy 
wejściu do budynku, by jeszcze 
bardziej usprawnić proces obsługi 
osób z niepełnosprawnościami. 
Obecnie wdrażamy też informa-
tyczny System Obsługi Wsparcia 
SOW by nasi Wnioskodawcy mieli 
możliwość przez 7 dni w tygodniu, 
w każdej chwili, wnioskować o 
środki z Państwowego Funduszu 
Osób Niepełnosprawnych. 

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków o środki PFRON. 
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 77 461 33 81. 

*Kwota przyznana Uchwałą Nr XXXVI/333/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXV/243/20 Rady Powiatu 
Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 r.
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402 

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja 
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

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

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES

TELEFON 
odpłatność 

połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny WWW

e-mail
KRYTERIA 
DOSTĘPU

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO (3)

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek 
niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym 

powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, 
zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności 
oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej 
(patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o 
centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

UWAGA !!!
W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny 
z poszczególnymi podmiotami w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów. 

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 

PEDAGOGICZNE
15. Środowiskowy 

Dom 
Samopomocy 
w Strzelcach 

Opolskich

Zadania te realizowane 
jest poprzez: treningi 

z zakresu samoobsługi 
i zaradności życiowej, 
treningi umiejętności 
społecznych i spędza-

nia wolnego czasu, 
terapię zajęciową, 
wsparcie procesu 

edukacyjnego dzieci, 
terapię logopedyczną, 

zajęcia z psychologiem, 
pomoc pracownika 

socjalnego, integrację 
ze środowiskiem. Po-
dejmowane działania 
uczą samodzielności i 
wzmacniają wiarę we 
własne możliwości.

ul. Habryki 11
47-100 Strzelce 

Opolskie

tel./fax 
77 461 44 93

Poniedziałek 
– Piątek:

8.00-16.00

http://sdsstrzelce.pl/

biuro@sdsstrzelce.pl

Pomoc osobom 
z zaburzeniami 
psychicznymi 

oraz niepełno-
sprawnością 

intelektualną za-
mieszkałym na 

terenie Powiatu 
Strzeleckiego

POMOC  SPOŁECZNA
16. Stowarzyszenie 

Pomocy 
Wzajemnej 

„BARKA” 
w Strzelcach 

Opolskich

Organizacja zapewnia 
system wsparcia dla 
osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji 
życiowej.

ul. Krakowska 
16, 47-100 

Strzelce 
Opolskie

tel. 77 463 83 77 24  godz. 
przez 7 dni 
w tygodniu

www.barka.strzelceop.pl 

barkastrzelce@interia.pl

Mężczyźni i 
kobiety, którzy 
własnym stara-
niem nie są w 

stanie zapewnić 
sobie schronie-
nia, wyżywienia 
oraz podstawo-

wych dóbr

17. Punkt 
Informacyjno-
-Konsultacyjny 
„Przytulisko”  
w Strzelcach 

Opolskich

Wsparcie osób 
bezdomnych. Osoby 
bezdomne mogą w 

nim skorzystać z takiej 
pomocy, jak: zjedze-
nie ciepłego posiłku, 

ogrzanie się oraz 
skorzystanie z łazien-
ki. W punkcie działa 

biuro streetworkingu, 
gdzie osoby potrze-

bujące mogą liczyć na 
pomoc i wsparcie ze 

strony doświadczonych 
streetworkerów. 

ul. M. Prawego 
32

47-100 Strzelce 
Opolskie 

kom. 
533 293 333

Poniedziałek:  
10.00 - 14.00  

Wtorek 
- Sobota: 

8.00 -12.00

-------------------------- Pomoc oso-
bom bezdom-

nym, które 
zamieszkują 
w miejscach 

niezamieszka-
nych i nie chcą 
skorzystać z in-
stytucjonalnych 

form pomocy

18. Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 
w Strzelcach 

Opolskich

Rehabilitacja spo-
łeczna na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

i ich rodzin.

ul. Bolesława 
Chrobrego 5 

47 – 100 Strzel-
ce Opolskie

tel./fax 
77 461 33 81 

 

Poniedziałek:               
8.00-16.00

Wtorek-
-Piątek:            

7.30-15.30

https://www.pcpr.strzel-
ceop.pl/

sekretariat@pcpr.strzel-
ceop.pl

Każdy mieszka-
niec Powiatu 
Strzeleckiego 

zgodnie z zakre-
sem poradni-

ctwa
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Ad multos annos!

11 lutego Pan Julian Grzywaczyk z Siedlca świętował 90. rocznicę urodzin. 
Z tej okazji Starosta Strzelecki Józef Swaczyna odwiedził Jubilata z najlep-
szymi życzeniami urodzinowymi oraz koszem słodkości.

Do zadań Rzecznika należą głownie 
poradnictwo oraz występowanie do 
przedsiębiorców w sprawach ochrony 
interesów konsumentów. 

Jako pierwsze zadanie należy wy-
mienić zapewnienie bezpłatnego 
poradnictwa konsumenckiego i in-
formacji prawnej w zakresie ochrony 
interesów konsumentów.

Rzecznik udzielił w roku 2021 
- 3389 porad, najwięcej dotyczyło 
usług (1338) i umów sprzedaży (1164). 
Pozostałe to: 359 - porady niekonsu-
menckie oraz 528 - informacje ogólne. 

W przypadku usług, najwięcej porad 
dotyczyło: usług telekomunikacyjnych 
– 508, finansowych – 196, ubezpie-
czeniowych – 183 oraz usług z sektora 
energetycznego i wodnego – 147.

W przypadku umów sprzedaży 
najwięcej porad dotyczyło: odzieży i 
obuwia – 412, urządzeń gospodarstwa 
domowego, urządzeń elektronicznych i 
sprzętu komputerowego – 410, mebli, 
artykułów wyposażenia wnętrz, utrzy-
mania domu – 193, samochodów i 
środków transportu osobistego – 75.

Drugi obszar działań Rzecznika to 
występowanie do przedsiębiorców w 
sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów, gdy ci nie byli w stanie 
załatwić sprawy w sposób polubowny 
samodzielnie. 

W roku 2021 zarejestrowano 380 
takich spraw, a dotyczyły one najczęś-
ciej usług (209), w tym: usług fi nanso-
wych – 61, usług telekomunikacyjnych 
– 37, sektor energetyczny i wodny -33, 
usług ubezpieczeniowych – 24, bieżąca 
konserwacja, utrzymanie domu, drob-
ne naprawy, pielęgnacja – 24. 

W przypadku umów sprzedaży 
(171) najwięcej wystąpień dotyczyło: 
urządzeń gospodarstwa domowego, 
urządzeń elektronicznych i sprzętu 
komputerowego – 55, mebli, artykułów 
wyposażenia wnętrz, utrzymania domu 
– 42, odzieży i obuwia – 35.

Ciekawe sprawy:
Konsumentka otrzymała wezwanie 

do zapłaty na kwotę ponad 9.811 zł, 

Blisko 10 porad co dzień, wliczając weekendy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Opolskich zawsze w 

lutym podsumowuje miniony rok, przygotowując sprawozdanie roczne 
dla Zarządu i Rady Powiatu, jak również do Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

za rzekome zobowiązanie, którego nie 
pamiętała. Po interwencji Rzecznika 
sprawę umorzono z uwagi na prze-
dawnienie;

Konsumentka wpłaciła kwotę 
3.900 zł zaliczki na realizację usługi 
fotowoltaiki. Następnie odstąpiła od 
umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przedsiębiorca nie chciał 
zwrócić zaliczki, twierdząc, iż poniósł 
koszty projektu etc. W rzeczywistości 
nie poniósł jeszcze żadnych kosztów. 
Po interwencji Rzecznika konsumentka 
odzyskała zaliczkę;

Konsument otrzymał wezwanie 
do zapłaty na kwotę ponad 1.000 zł z 
fi rmy sprzedającej prąd i gaz. Wcześniej 
sprawa była przedmiotem postępo-
wania sądowego, w którym Rzecznik 
Konsumentów pomagał konsumen-
towi. Mimo to po jakimś czasie fi rma 
próbowała ponownie wyegzekwować 
nienależne zobowiązanie. Po inter-
wencji Rzecznika sprawę kolejny raz 
zakończono pozytywnie;

Konsument zawarł umowę poza 
lokalem przedsiębiorstwa na zakup 
produktów zdrowotnych, od której 
następnie odstąpił zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. Odesłał zakupione 
towary. Po jakimś czasie fi rma zażądała 
od niego kwoty 13.900 zł, w związku z 
rzekomym brakiem zwrotu. Konsument 
nie posiadał potwierdzenia odbioru 
towarów. Firma stosowała nieuczciwe 
praktyki rynkowe. Po interwencji Rzecz-
nika fi rma odstąpiła od dochodzenia 
roszczeń; 

Konsument otrzymał notę obciąże-
niową za zerwanie umowy telekomuni-
kacyjnej na kwotę 950 zł. Okazało się, 
iż fi rma zawarła aneks z konsumentem 
na przedłużenie umowy na kolejny czas 
określony, a konsument wypowiedział 
umowę będąc przekonanym, iż posiada 
umowę na czas nieokreślony. Po inter-
wencji Rzecznika sprawę zakończono 
pozytywnie;

Konsumentka spłaciła wcześniej 
kredyt konsumencki, jednak bank nie 
chciał zwrócić części prowizji. Prowizja 

za cały okres kredytowania wynosiła 
1.200 zł. Po interwencji Rzecznika 
konsumentka otrzymała zwrot kwoty 
1.004,99 zł;

Konsumentowi odmówiono świad-
czenia za pobyt szpitalny, argumentując 
to pobytem na szpitalnym oddziale 
rehabilitacyjno-pulmonologicznym. 
Po wystąpieniu Rzecznika konsument 
otrzymał należną kwotę 1.050 zł, po 
50 zł za każdy dzień pobytu;

Konsumentka padła ofi arą oszu-
stwa internetowego, za pomocą fał-
szywego linka wykradziono jej dane 
poufne i straciła z konta bankowego 
kwotę 2.795,10 zł. Po wystąpieniu 
Rzecznika udało się sprawę zakończyć 
pozytywnie i konsumentka odzyskała 
wpłacone środki, z uwagi na fakt, iż 
szybko zareagowała, a bank nie zablo-
kował transakcji;

Konsumentka otrzymała fakturę 
na kwotę 1.641,24 zł za rzekomo ak-
tywowany pakiet edukacyjny, którym 
nie była zainteresowana. Okazało się, 
że konsumentka nie wypowiedziała 
umowy na okres próbny, która prze-
kształciła się w umowę na rok. Po 
mediacji Rzecznika fakturę anulowano;

Konsument posiadał trzy umowy 
kredytowe z kapitałem na łączną kwotę 
49.000 zł. Dał się namówić na rzekomo 
korzystny kredyt konsolidacyjny, po 
którym do spłaty miał kwotę ponad 
213.000 zł. Rzecznik Konsumentów 
pomógł mu odstąpić od niekorzystnej 
umowy kredytowej. 

Konsumentka zakupiła panele, na 
których mimo upływu czasu utrzymy-
wał się chemiczny zapach, powodujący 
dyskomfort. Po mediacji Rzecznika kon-
sumentka otrzymała zwrot zapłaconej 
ceny za panele.

Konsumenci kupili zegar ścienny 
przez Internet. Następnie odstąpili 
od umowy i odesłali zegar. Przedsię-
biorca nie chciał zwrócić wpłaconej 
kwoty twierdząc, iż zegar dotarł do 
niego uszkodzony. Zegar był należycie 
zapakowany. Po interwencji Rzecznika 
konsumenci odzyskali wpłaconą kwotę 
982 zł.

Zapraszam do korzystania z bez-
płatnej pomocy Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów.

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 


