
Szanowni Państwo

w trosce o bezpieczeństwo od dnia 30 marca 2020 roku Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

będzie NIECZYNNE dla interesantów!
Zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego, mailowego oraz E-PUAP.

GODZINY PRACY URZĘDU: Poniedziałek-Piątek od 7:30 do 15:30
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Opolskich udziela porad mailowo i telefonicznie w godzinach od 10.00 do 14.00.

Wszystkie komunikaty dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich znajdą Państwo 
w zakładce KORONAWIRUS na htt p://www.powiatstrzelecki.pl

Będą to pierwsze i oby ostatnie Święta Wielkiej Nocy, 
które przyjdzie nam spędzić w stanie epidemii.

Będą to zupełnie inne święta od wszystkich poprzednich, 
ale nasze życzenia pozostają niezmiennie szczere.

Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
z okazji Świąt Wielkiej Nocy

życzymy
radości, spokoju i nadziei
Rada Powiatu Strzeleckiego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Rozporządzenie umożliwiające 
prowadzenie zajęć online i reali-
zowanie podstawy programowej 
zostało opublikowane na stronie 
MEN-u 20 marca. Nauczyciele i dy-
rektorzy szkół na przestawienie się 
na e-learning mieli kilka dni.

Nawet nie przypuszczałam, że 
znam tyle przekleństw! – to słowa 
jednej z nauczycielek szkoły śred-
niej.

Nauczyciele wszystko przerzuca-
ją na rodziców. Zadają, zadają, a my 

Nauczanie zdalne w praktyce

siedzimy i pomagamy dzieciom, na-
wet za nich czasem robimy – mówi 
mama trójki dzieci w podstawówce, 
która pracuje zdalnie i korzysta z 
tego samego komputera, co one.

Pierwsze lekcje w ramach „Szko-
ła z TVP”, nowego projektu Telewizji 
Polskiej i MEN, przeznaczonego dla 
uczniów szkół podstawowych to po-
rażka. – Pani wpisująca na tablicy 
słowa „lekcja” i „temat” w świecie 
Internetu?! – to ocena innej nauczy-
cielki, mającej też zastrzeżenia do 

Te numery telefonów 
musisz znać!

Gdy podejrzewasz zakażenie koronawirusem, 
możesz zadzwonić pod te numery:

800 190 590 - numer infolinii Narodowe-
go Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania 
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

77 440 03 13 – numer Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Opol-
skich

501 723 252 - telefon alarmowy PSSE 
w Strzelcach Opolskich

wartości merytorycznych tych pro-
gramów.

Próbny egzamin dla 8-klasisty 
to dramat: w ogóle nie można było 
ściągnąć arkuszy ze strony CKE w 
poniedziałek, 9 maja – przyznaje 
ojciec jednego z nich. – W ogóle 
nie wyobrażam sobie zdalnie prze-
prowadzonego egzaminu, już tego 
właściwego. Nie jesteśmy do tego 
przygotowani. 

W lipcu 2019 r. a zlecenie Mini-
sterstwa Cyfryzacji przeprowadzono 
badanie, z którego wynikało, że 16 
proc. Polaków nie ma dostępu do 
internetu. Podobne szacunki poda-
wał GUS: 84,2 proc. Polaków ma w 
domu dostęp do sieci, natomiast z 
Internetu korzysta regularnie 74,8 
proc.

W naszych szkołach, dla których 
Powiat Strzelecki, wprowadzono sy-
stem nauczania zdalnego już wcześ-
niej, zaraz po zamknięciu szkół. Co 
mówią o tym nauczyciele i dyrekto-
rzy?                            – czytaj na str. 5

Koronawirus
zmienia nasze życie

Rząd wprowadził od 1 kwietnia nowe ograniczenia w poruszaniu 
się, funkcjonowaniu sklepów, zakupach.
• Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie 

(od 1.04.2020 r.)
• Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płace-

nia – dotyczy małych sklepów i wielkopowierzchniowych
• Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
• Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
• W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą za-

mknięte.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawi-
rusem Ministerstwo Zdrowia poinformowało 4 marca. Mężczy-
zna wrócił do Polski autobusem z Niemiec, gdzie brał udział w 
karnawale. 
4 marca: pierwszy przypadek korona wirusa w Polsce.
1 kwietnia (rano): 2347 osób chorych; 35 zgonów
W województwie opolskim – 70 chorych.
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Jak funkcjonuje 
Szpital Powiatowy 

im. Prałata J. Glowatzkiego?
Informacja obejmuje okres 30.03 do 05.04.2020

Wszyscy pracownicy odbyli już kwarantannę. 18 osób z personelu 
wróciło do pracy, ponieważ otrzymali ujemne wyniki - nikt nie zaraził się 
koronawirusem Od 25 marca 2020 oddziały: ginekologiczno - położniczy 
oraz noworodków wznowiły działalność.

ODDZIAŁY SZPITALNE:
Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin,
Wstrzymane są również porody rodzinne oraz planowe zabiegi.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
Następujące poradnie PRZYJMUJĄ NORMALNIE:
-  gastrologiczna (dr Dariusz Zwoliński)
-  kardiologiczna (dr Renata Rybczyk)

W następujących poradniach udzielane są teleporady w dni pracy po-
radni, dla osób zarejestrowanych w tym terminie:

-  kardiologiczna (dr Iwona Karcz-Socha, lek. Piotr Faryan)
-  endokrynologiczna  (dr Iwona Sikorska-Żurawel)
-  gastrologiczna (dr Magdalena Pyś-Spychała)
-  laktacyjna (lek. Katarzyna Kowol-Trela)
-  diabetologiczna (lek. Izabela Andrecka)
-  diabetologiczna (lek. Anna Jendrosek)
-  urologiczna (lek. Maciej Pozowski)

W następujących poradniach udzielane są zarówno teleporady na 
zasadach jak wyżej, oraz będą przyjmowani ci pacjenci, którzy zostaną o 
tym poinformowani; innym wizyta zostanie przesunięta:

-  ortopedyczna (lek. Dawid Pentok, lek Maciej Mendel, dr n. med. 
Mirosław Porwoł)

-  ginekologiczna (lek. Ewa Polaczek-Dorocka, Ewelina Giedrojc, Jo-
anna Chwiłowicz-Faryan)

Pacjenci pozostałych poradni, niewymienionych wyżej, są przesuwa-
ni na inne terminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Rejestracji Szpitala.

Chcesz coś załatwić 
w Starostwie? 

Koniecznie przeczytaj!
Szanowni Państwo,

1. W celu umożliwienia Państwu składania wniosków prosimy o wkła-
danie wszelkiej kierowanej do Starostwa korespondencji do urny.

2. Urna jest zamykana, ustawiona za drzwiami wejściowymi do Staro-
stwa Powiatowego - w przedsionku, a jej lokalizacja znajduje się w 
obszarze monitorowanym przez kamerę.

3. Pisma, wnioski zawierające 1 stronę można wrzucać bezpośrednio do 
urny.

4. Pisma, wnioski zawierające więcej niż 1 stronę proszę wkładać do znaj-
dujących się obok kopert lub koszulek.( pozwoli to na uniknięcie zde-
kompletowania się wniosku, odłączenia się załączników od pisma).

5. Wpływ pisma nie będzie przez Starostwo poświadczany. Powodowa-
ne to jest wyłącznie troską o Państwa i nasze zdrowie.

6. Pisma będziemy wyciągali z urny kilka razy w ciągu godzin urzędowa-
nia.

7. Prosimy o podawanie na pismach i wnioskach numerów telefonów. 
Pozwoli nam to na szybki kontakt z Państwem, również na ewentual-
ne, jeśli okaże się to niezbędne, umówienie się z Państwem po odbiór 
dokumentów na konkretny dzień i godzinę.

8. Priorytetem, w trosce o Państwa i nasze zdrowie, jest wysyłanie od-
powiedzi na wnioski pocztą.

9. Prosimy o wyrozumiałość. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich sta-
rań, aby Państwa sprawy załatwiać z zachowaniem terminów.

Z poważaniem
Józef Swaczyna

Starosta Strzelecki

Koronawirus zmienia nasze życie
Wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
-  od 2 kwietnia wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
-  w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby 

powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. 
W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
• Hotele i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy 

przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.
• Od 2 kwietnia wszyscy goście, którzy przebywali w tych obiektach muszą zostać wykwaterowani.
• Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania 

obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie 
• Obowiązkowej kwarantannie domowej od 1 kwietnia podlegają wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowa-

ną na kwarantannę. 
• Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 

2020 z powodu powrotu z zagranicy lub kontaktu z zarażonym – Ty równie podlegasz kwarantannie.

Zawieszono wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak 
i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia 
pacjenta.

Zmiany zasad poruszania się
• Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego
• Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obec-

ność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu 
nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

-  dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz 
prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze 
swoją zawodową działalnością.

-  olontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrze-
bującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz 
się przemieszczać w ramach tej działalności.

-  załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić nie-
zbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
• Wprowadzono do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje pub-

liczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicz-
nych, czy ogródków jordanowskich. 

Wprowadzono nakaz utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także 
rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:
-  rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
-  a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

We wszystkich autobusach, busach, także w transporcie prywatnym i tym dowożącym do pracy pracow-
ników wprowadzono limit: „tylu pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Ograniczenie nie 
dotyczy samochodów osobowych.

Pracodawcy zostali zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom dodatkowych środków bezpie-
czeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

dok. na str. 2

W sytuacji wprowadzonego na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii w związku z zakaże-
niami wirusem SARS-CoV-2 zapew-
nienie dostępności do nieodpłatnych 
usług pomocy prawnej, poradnictwa 
obywatelskiego i mediacji jest szcze-
gólnie potrzebne. 

Zgodnie z wytycznymi Minister-
stwa Sprawiedliwości na terenie 
Powiatu Strzeleckiego nieodpłatna 
pomoc prawna, poradnictwo obywa-
telskie i mediacja od dnia 16.03.2020 
r. do odwołania będą udzielane za 
pomocą środków komunikacji na od-

Nieodpłatna pomoc prawna 
– działa, ale inaczej

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej: bip.powiatstrzelecki.pl 
w z zakładce: nieodpłatna pomoc prawna/harmonogram

ległość (telefon, email, komunikator 
internetowy, wideorozmowa itp.).

Warunkiem skorzystania jest 
przesłanie do Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich po-
cztą elektroniczną na adres monika.
przowska@powiatstrzelecki.pl skanu 
lub zdjęcia podpisanego pisma wraz 
z oświadczeniem a następnie oczeki-
wać na wyznaczenie terminu porady. 
Pismo wraz z oświadczeniem  można 
też sporządzić własnoręcznie i prze-
kazać do urzędu inną dostępną dro-
gą. W wyjątkowej sytuacji uzasad-

nionej brakiem dostępu do Internetu 
osoba potrzebująca nieodpłatnej po-
mocy prawnej lub porady obywa-
telskiej może złożyć wniosek ustnie 
przez telefon.

O przywróceniu stacjonarnej 
pracy punktów nieodpłatnych usług 
prawnych będziemy Państwa na in-
formować na stronach interneto-
wych oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich W razie pytań 
proszę o kontakt pod numerem tele-
fonu 77 440 17 97.
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Informacja Powiatowego 
Urzędu Pracy w Strzelcach Op. 

W związku ze wzrastającym zagrożeniem koronawirusem w tro-
sce o Państwa bezpieczeństwo Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach 
Opolskich od dnia 12 marca wprowadza następujące zasady obsługi 
klientów: 
•	 Osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty do 10 

kwietnia prosimy o kontakt telefoniczny ze swoim doradcą klienta. 
•	 Rejestracja odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną on-line 

- https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/
rejestracjaOsob - osoby, które nie dysponują profilem zaufanym 
(potrzebnym do podpisania wniosku o rejestrację), a posiadają 
dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość po-
twierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez 
konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym (szczegółowe 
informacje w tym zakresie na stronie: https://pz.gov.pl) 
lub  prosimy o pobranie kompletu dokumentów rejestracyjnych 

zamieszczonych na stronie internetowej urzędu i przesłanie wypełnio-
nego i podpisanego oświadczenia drogą pocztową na adres urzędu: 
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie, 

w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 
77 4621802, lub 774621812.

Prosimy także pamiętać o podawaniu 
numeru telefonu kontaktowego. 

  
Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzo-

ziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca - https://
www.praca.gov.pl lub komplet dokumentów przesłany listownie. 

Wstrzymuje się do odwołania organizację Targów Pracy, giełd 
pracy oraz grupowych zajęć w poradnictwie zawodowym; 

Pozostałym klientom urzędu tj osobom bezrobotnym oraz praco-
dawcom, którzy planują w najbliższych dniach przybycie osobiste do 
urzędu, a ich sprawa nie wymaga konieczności osobistego stawien-
nictwa, proponujemy rozważenie wcześniejszego kontaktu telefo-
nicznego lub za pomocą poczty elektronicznej 

(opst@praca.gov.pl). 

Kontakt telefoniczny do naszych Doradców 
PRACODAWCY – 77 462 18 10, 77 462 18 64, 77 462 18 65

Osoby wg nazwisk rozpoczynających się na: 
E, F, Ł, U, V, Y, C, Ć, D, L, Ś – 77 462 18 62 

A, H, N, P, Ź, Ż – 77 462 18 11 
B, S, W, Z, – 77 462 18 06 
G, K ,M, – 77 462 18 07 

I, J, T, – 77 462 18 14 
O, R, – 77 462 18 63

KOMUNIKAT  

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz mając na 
uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia PFRON przypomi-
namy  o możliwości składania wniosków w ramach:
•	 programu Aktywny Samorząd,
•	 dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych,
•	 dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych 

za pośrednictwem platformy internetowej sow.pfron.org.pl  bez wycho-
dzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Zapraszamy również do kontaktu z infolinią PFRON dostępną od 
poniedziałku  do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu 
800 889 777  gdzie można uzyskać informację o wnioskach składanych za 
pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia PFRON.

Dodatkowo w godz. 9.00-20.00 uruchomiliśmy specjalną infolinię dla 
osób niepełnosprawnych, która dostępna jest pod numerem 517 373 975.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Op.
informuje:

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich 
zawiesza działalność diagnostyczną i terapeutyczną. 
Codziennie od 8.00-15.00 pełnią dyżur telefoniczny pod numerem 77 4613026 i mailowo dyrektor@
ppp.powiatstrzelecki.pl psycholog i pedagog. Działa zespół orzekający, wydawane są orzeczenia i opi-
nie, udzielane są także porady i konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia w związku z obecną sytuacją 
kryzysową. 

- Każdego dnia rejestruje się 10-12 
osób jako osoby bezrobotne – mówi 
wicedyrektor PUP w Strzelcach Opol-
skich Roman Kus. – Byłoby zapewne 
znacznie więcej, gdybyśmy, jak jeszcze 
do niedawna, prowadzili rejestrację 
osobistą. Jednak wprowadzony stan 
epidemii spowodował, że to nie-
możliwe. Wszystko trzeba załatwiać 
przez Internet, a większość dopiero 
uczy się zapoznawania z cyfryzacją. 
Zdecydowana większość z nowych 
bezrobotnych to osoby wracające z 
zagranicy. W obecnej sytuacji wolą 
być na miejscu, z rodziną i bliskimi. 
Nawet wtedy, kiedy państwo, w 
którym pracowali, jak na przykład w 
Niemczech, oferuje opłacenie pobytu. 
Wszyscy wiedzą jednak, że w każdym 
momencie można się wyrejestrować i 
zmienić zdanie.

Wielkie czekanie 
na tarczę antykryzysową

- Nasz rynek pracy zmienia się, ale 
nie mamy jeszcze (30 marca – przyp. 
red.) żadnych informacji, że któryś z 
większych zakładów planuje zwolnie-
nia. Natomiast bardzo zaniepokojeni 
obecną sytuacją są mikro i małe firmy. 
Także osoby prowadzące działalność 
gospodarczą. Jest u nas mnóstwo firm 
usługowych, np. fryzjerskich, kosme-
tycznych, czy małych barów i restau-
racji. Te ostatnie próbują się ratować 
oferując jedzenie na wynos, znacznie 
gorzej mają się ci z pozostałej sfery. 
Telefonów co dzień mamy mnóstwo, 
każdy chce wiedzieć, na jaką pomoc ze 
strony państwa będzie mógł liczyć. Do-
póki ustawa o tarczy  antykryzysowej 
nie zostanie przyjęta w ostatecznym 
kształcie – mogę jedynie opierać się na 
tym, co przyjął Sejm. Mówię o tym, co 
wiem na dziś – za tydzień sprawy mogą 

wyglądać zupełnie inaczej. Podobnie 
– za tydzień sytuacja na całym rynku 
pracy może zmienić się diametralnie, 
nie tylko u nas. Rolnicy też czekają na 
zmiany w prawie. 

Gdy pytam o pracujących u nas 
cudzoziemców, słyszę, że pracodawcy 
mają obowiązek zgłaszania, czy cu-
dzoziemiec, który uzyskał pozwolenie 
na pracę podjął ją. Okazuje się, że 
w większości przypadków - nie. Od 
tygodnia dostajemy takie sygnały. 
Natomiast ci, którzy już pracują, pew-
nie będą u nas tak długi czas, na jaki 
mają pozwolenie. Choć i to może się 
przecież zmienić.

A pracownicy sezonowi? - Nigdy 
nie było dużo takich ofert u nas – 
mówi R. Kus. – Ich liczba oscylowała 
wokół setki. 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
informuje:

W związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego informujemy, iż kasa starostwa jest nieczyn-
na, a na poniższe rachunki bankowe Starostwa Powiatowego można uiszczać następujące wpłaty:

36 8907 1089 2002 0090 0007 0003  - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz przekształcenia  

27 8907 1089 2002 0090 0007 0068 - płatności z tytułu opłat: komunikacyjnych, geodezyj-
nych, za zajęcie pasa drogowego, opłat z najmu, darowizn i czynszów

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001 - opłata skarbowa (za czynności m.in. pozwolenia, zezwolenia, 
wydanie zaświadczeń, upoważnienia) należy kierować na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego 
w  Strzelcach Opolskich

Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich po raz trzeci brało udział 
w konkursie „Najlepsza Szkołą Za-
wodowa”. Organizatorem konkursu 
jest Fundacja Fundusz Współpracy, a 
współorganizatorem Partnerstwo na 
rzecz wsparcia osób młodych.

Głównym celem tego przedsię-
wzięcia jest zidentyfikowanie, wybór 
i rozpowszechnienie najciekawszych 
rozwiązań podnoszących jakość edu-

CKZiU w Strzelcach Opolskich nagrodzone 
dyplomem bardzo dobrej praktyki

kacji zawodowej w Polsce. Wśród pra-
wie 140 nadesłanych praktyk przez 
szkoły z całej Polski, praktyka zgłoszo-
na przez CKZiU -  „CKZiU w Strzelcach 
Opolskich europejską szkołą”, została 
oceniona bardzo wysoko i uzyskała 
tytuł „Bardzo dobrej praktyki”.

6 marca 2020 w  Wyższej Szkole 
Menadżerskiej w Warszawie odbyło 
się podsumowanie konkursu. Pod-
czas uroczystej gali dyplom odebrała 
pani Dyrektor – Halina Kajstura.

Warto przypomnieć, że w 2016 r 
CKZiU zwyciężyło w I edycji konkursu, 
a w 2018 r otrzymało dyplom dobrej 
praktyki.
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Na terenie naszego powiatu znaj-
dziemy wiele śladów wydarzeń, któ-
rych my obecnie jesteśmy świadkami. 
Przez Śląsk przetoczyło się wiele róż-
nych epidemii, które dziesiątkowały 
mieszkańców. Najczęściej epidemie 
przechodziły przez Śląsk w XVII i XIX 
wieku – największe udokumentowane 
miały miejsce w latach 1831, 1848 
oraz 1866. Wiele z nich pozostawiło 
po sobie ślady w postaci cmentarzy 
lub krzyży i kapliczek będących wotum 
dziękczynnym za ocalenie życia. Na 
naszym terenie najbardziej znanym 
miejscem upamiętniającym ofiary 
epidemii jest „Choleraberg” w Kadłu-
bie. To miejsce pochówku ofiar z roku 
1873. Spoczywają tam mieszkańcy 
Kadłuba i Boryczy, w sumie 23 osoby. 

Z wcześniejszymi wydarzeniami 
ma związek krzyż z Boryczy wg prze-
kazów upamiętniający żołnierzy armii 
napoleońskiej, którzy zmarli na tyfus 
lub w wyniku odniesionych ran. Krzyż 
ten znajduje się przy drodze między 
Grodziskiem a Boryczą. Jest to kolej-
ny na naszym terenie ślad po armii 

Kapliczki i krzyże – ślady epidemii
napoleońskiej bowiem w Jemielnicy 
znajdował się cmentarz na którym 
pochowano 470 żołnierzy, którzy 
również zmarli na tyfus. Obecnie 
pozostał tylko krzyż ufundowany po 
I wojnie światowej przez żołnierzy 
francuskich, którzy stacjonowali w 
okolicy. Na krzyżu jest napis:  Aux 
soldats de la Grande Armee morts en 
1812-1813 (Żołnierzom Wielkiej Armii 
zmarłym 1812-1813), LA 46 Division 
de Chasseurs Alpins 1921 (46 Dywizja 
Strzelców Alpejskich 1921). Epidemia, 
która zebrała straszne żniwo wśród 
Francuzów, spowodowała również 
śmierć kilkudziesięciu mieszkańców 
okolicznych wsi. 

W Grodzisku, przy ulicy Głównej 
znajduje się krzyż pochodzący z po-
czątków XX wieku, który jest votum 
dziękczynnym za ocalenie od epidemii 
tyfusu. W tym rejonie znajdziemy np. 
krzyż w Rozmierce przy ulicy Paster-
nik, który wg podań jest ustawiony w 
miejscu, gdzie chowano zmarłych na 
cholerę. Krzyż znajduje się dość daleko 
od obecnych zabudowań, co potwier-

dza przekazy o jego historii, gdyż ofiary 
epidemii chowano właśnie w taki 
sposób. Również z cholerą ma związek 
fundacja kapliczki w Rozmierzy przy 
ulicy Krzyżowej. Pochodzi ona z 1852 
roku, więc z czasów drugiej epidemii 
w XIX wieku. Patronką kapliczki jest 
Matka Boska Nieustającej Pomocy.  

W Kielczy przy ulicy Dobrego 
Pasterza na parkingu obok kościoła 
do roku 2015 znajdował się krzyż 
ustawiony w miejscu cmentarza na 
którym chowano ofiary zarazy, która 
zdziesiątkowała wieś. W roku 2015 
krzyż został zastąpiony kapliczką z 
figurą Chrystusa Frasobliwego. 

Kolejny ślad po zarazie (bliżej 
nieokreślonej) można znaleźć w Je-
mielnicy przy ulicy Bema – znajduje 
się tam niewielka kapliczka słupkowa. 
Wg przekazów ma związek z zarazą 
z XVII wieku. Podobną historię ma 
kapliczka w Łąkach Kozielskich przy 
ul. 1-Maja – kapliczka pochodzi 1898 
roku. Miejscem łączącym wiele trage-
dii związanych z różnymi epidemiami 
jest krzyż przy ul. Długiej w Stanisz-

czach Wielkich. Niepozorny krzyż przy 
polnej drodze, w dużej odległości od 
zabudowań jest pozostałością po 
miejscu pochówku ofiar dżumy, tyfusu 
zmarłych na przestrzeni stuleci.

Również ostatnia wielka epidemia 
XX wieku, czyli hiszpanka, nie ominęła 
naszego powiatu – choć na szczęście 
nie spowodowała takiego spustosze-
nia jak w innych regionach. W Strzel-
cach na cmentarzu znajdują się groby 
trzech rosyjskich żołnierzy, którzy 
zmarli na hiszpankę. Znajdują się w 
okolicy skrzyżowania ul. Gogolińskiej z 
Klonową – trzy małe metalowe krzyże.

Śledząc historię kapliczek i krzyży 
poświęconych ofiarom zarazy nasuwa 
się jedno skojarzenie – prawie zawsze 
ma ona związek z wojnami toczącymi 
się na danym terenie lub pośrednio 
z przemarszem wojsk. Wojna zawsze 
niesie ze sobą ofiary – najczęściej w 
statystykach konfliktów podaje się 
liczbę zabitych żołnierzy i cywilnych 
ofiar działań zbrojnych. Stojące w la-
sach krzyże są niemymi świadectwami 
tragedii całych małych społeczności, 

żyjących daleko od terenu działań 
wojennych. 

Zapraszam wszystkich do uzupeł-
niania wiedzy o historii kapliczek i 
krzyży na stronie kapliczkistrzeleckie.
pl. Większość obiektów pochodzi z 
przełomu XIX/XX wieku i pamięć o 
nich powoli zanika. Spróbujmy ocalić 
ich historię.

Wojciech Majkowski

Borycz - Łysa Góra Jemielnica - cmentarz francuski Rozmierka, ul. Pasterki Staniszcze Wielkie, ul. Długa Rozmierz, ul. Krzyżowa

Jemielnica
ul. Bema

„Władze (…) uznały za niezbęd-
ne, by całkowicie zakazać odbywania 
zaplanowanych jarmarków i cotygo-
dniowych targów bydlęcych w  miej-
scowościach powiatów przygranicz-
nych (…) oraz zapobiec tym samym 
związanemu z tym napływowi i zgro-
madzeniu ludności w dużej liczbie. 
Władze miejscowe i powiatowe były 
zobowiązane czuwać nad przestrze-
ganiem tego zakazu. Z tych samych 
względów wydano zakaz odbywania 
pielgrzymek i procesji kościelnych.” 
Wcześniej zamknięto również gra-
nice. Potem rozporządzenie nieco 
poluzowano dla ruchu osobowego i 
towarowego, ale i tak ruch mógł się 
odbywać tylko przez wyznaczone 
specjalne stacje kwarantannowe. 

Nie, to nie jest rok 2020 i epide-
mia koronawirusa. To rok 1831. Epi-
demia cholery, która rozprzestrzeniła 
się w całej Europie i wiosną 1831 r. 
dotarła również na Śląsk. Nie omi-
nęła również naszego powiatu. I ze-
brała tu obfite żniwo. A przecież nie 
była nie była pierwszą, ani ostatnią 
z epidemii, które dosłownie pusto-
szyły nasze miejscowości; tak wiele 
pochłaniały ofiar. Bardzo często przy-
chodziły wraz z wojnami. To żołnierze 
roznosili choroby.

„Czarna śmierć” (der schwarze 
Tod, morowa zaraza, czyli dżuma) 
pojawiła się w Wielkich Strzelcach 

W cieniu zarazy
w roku 1572 i powracała aż do 1585. 
Potem pojawiła się ponownie, wraz 
z wojną trzydziestoletnią. I wskutek 
obu klęsk (bo wojna też jest przecież 
klęską) liczba ludności znacznie zma-
lała. Na dżumę w Leśnicy zmarło w 
roku 1656 aż 260 osób. Cztery lata 
później, w 1690 roku w Strzelcach 
odnotowano 260 mieszkańców, a w 
Leśnicy zaledwie 132.

W połowie XVII wieku dżuma nie 
ominęła też innych miejscowości na-
szego powiatu. Mieszkańcy Gąsioro-
wic, kiedy w okolicy szalała morowa 
zaraza, modlili się o jej ustąpienie do 
św. Sebastiana. I kiedy tak się istotnie 
stało, ufundowali kapliczkę wotywną 
ku czci świętego.  A do dziś w  corocz-
nej procesji dziękczynno-błagalnej 
wierni idą z obrazem św. Sebastiana 
do kościoła w Jemielnicy.

Nie omijały naszego terenu rów-
nież epidemie ospy także doświad-
czyli nasi mieszkańcy. W Wielkich 
Strzelcach odnotowano ją w latach  
1793, 1797 i 1798, i nie były to poje-
dyncze przypadki zachorowań.

Także tyfus dziesiątkował nasze 
miejscowości. I ten przywleczony 
przez żołnierzy, jak i ten głodowy, 
który był wynikiem całych lat nieuro-
dzajów, a głód przy niedostatecznych 
warunkach sanitarnych sprzyjał roz-
przestrzenianiu się choroby. A tyfus 
sprowadzony przez żołnierzy? Jak od-

notowują (podczas wojen napoleoń-
skich – przyp. red.) księgi parafialne 
Jemielnicy „do Himellwitz trafiło 500, 
a do Blottnitz (Błotnicy) 400 Francu-
zów z różnymi chorobami". Także z 
tyfusem. Niedługo trzeba było czekać 
na wybuch epidemii w obu lazare-
tach, która spowodowała, że „z tych 
Francuzów przy życiu zostało 240”. 
Grzebano ich na Zawodziu, a w jed-
nej mogile pochowano podobno ich 
ok. 500. Na tyfus umarli wówczas 
również mieszkańcy Jemielnicy (1813 
roku – 29 osób, w tym 8 dzieci, a rok 
później – 27 dorosłych), a wśród nich 
ks. Floriana Hermanna z Jemielnicy, 
który  z oddaniem opiekował się cho-
rymi. W tym samym czasie na tyfus 
zmarło także 5 mieszkańców Leśnicy.

Tyfus pojawiał się też w innych 
miejscowościach. To z nim, a także 
z epidemiami cholery, które nawie-
dzały nasz powiat, kojarzy się nazwę 
jednej z wsi: gdy w dawnych czasach 
mieszkańcy Ujazdu chorowali na 
tyfus i cholerę, byli przesiedlani na 
teren dzisiejszych Niezdrowic. Nie 
wolno im było wracać do biskupiego 
grodu. W dużej skali ponownie tyfus 
pojawił się na Śląsku na początku 
roku 1847. Pod koniec owego roku 
opanował powiat rybnicki i racibor-
ski, a następnie gliwicki, bytomski, 
lubliniecki, strzelecki, oleski, kozielski 
i głubczycki. Epidemia tyfusu objęła 

wówczas mniej więcej dwie trzecie 
Górnego Śląska.

Cholera natomiast była tą cho-
robą, która zebrała u nas największe 
śmiertelne żniwo. Pojawiała się na 
przestrzeni wieków wielokrotnie, 
jednak najwięcej ofiar pochłonęła w 
wieku XIX. Chowano je z dala od za-
budowań, a świadectwem tego jest 
wiele „cholerycznych cmentarzy”, ka-
pliczek, krzyży, czy choćby kamienna 
płyta z łacińskim napisem „Wszyscy 
umrzemy” przed bramą kościoła w 
Kielczy. Naprzeciwko kościoła znajdu-
je się parking. Był tam kiedyś cmen-
tarz, gdzie pogrzebani byli ludzie 
zmarli właśnie w czasie zarazy.

Cholera ogarnęła cały Śląsk w 
roku 1831. I trwała niemal do końca 
wieku, w kolejnych „rzutach”: 1831–
1833, 1836–1838, 1848–1856, 1866–
1867,1872–1874 i wreszcie ostatni 
– w roku 1894. 

Wraz z początkiem epidemii wła-
dze rejencji opolskiej zaczęły wyda-
wać specjalną gazetę. „Schlesische 
Cholera-Zeitung” wychodziła w każda 
środę i sobotę. Publikowano w  niej 
materiały o epidemii. Lekarze, fizy-
cy powiatowi, chirurdzy, aptekarze 
umieszczali w  gazecie rady dotyczące 
istoty, zapobiegania, leczenia i  zwal-
czania choroby, a także urzędowe 
ogłoszenia. Powiat strzelecki, zgod-
nie z zarządzeniami władz, szybko, bo 

już w lipcu 1931 roku podzielono na 
obwody wraz z komisjami sanitarny-
mi podlegle miastom: Strzelce Opol-
skie, Ujazd i  Leśnica. Na wypadek 
wystąpienia zachorowań tworzono 
lazarety, np. w  Leśnicy wytypowano 
dwa miejsca: dom Ignatza Biehmera 
położony blisko kościoła pogrzebo-
wego z oddalonym placem do grze-
bania zwłok oraz dom na spuściźnie 
Kupki na Przedmieściu Kozielskim. 
Mimo tych środków zaradczych epi-
demia spowodowała wiele śmierci. 
W Leśnicy, gdzie przybrała „straszny 
obraz pustoszącej zarazy”, była nie-
zwykle gwałtowna, zwłaszcza w roku 
1866 (choć mieszkańców mocno do-
świadczyła i wcześniej, w 1837 r.). Do 
wybuchu choroby doszło w  mieście 
i  przyległych gminach Księża Wieś i  
Wolne Sołectwo Leśnica w nocy z 1 
na 2 października 1866 roku. Do 15 
października zanotowano 106 zacho-
rowań i 31 zgonów. Potem były już 
pojedyncze przypadki choroby i do 
wygaśnięcia epidemii liczba chorych 
wzrosła do 11, a zmarłych do 33. 

Cholerę do Kadłuba w czasie 
przedostatniej XIX-wiecznej epide-
mii przywlekła żebraczka o nazwisku 
Duda (w 1873 r.). Natomiast ostatnia 
epidemia mocno dotknęła mieszkań-
ców Adamowic: od 15 sierpnia do 14 
grudnia 1894 r. zachorowało we wsi 
16 osób, z czego aż 10 zmarło.
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Tak mówi Zdzisław Żuchowski, 
nauczyciel informatyki i dyrektor ZSP 
w Zawadzkiem. – Z jednej strony – e-
-learning jest w programie nauczania 
w technikum informatycznym już w 
klasie pierwszej. Przy tym, z czym 
sobie muszą dzisiaj radzić, ucznio-
wie opanują i teorię i umiejętności 
na szóstkę. Techniczne aspekty tego 
zagadnienia to zupełnie inna sprawa: 
wszystko zależy od tego, co uczeń ma 
w domu. A więc: czy ma stary czy 
nowy komputer. Na starym nie da 
się zainstalować nowego oprogramo-
wania. Czy w ogóle ma komputer, bo 
mamy i takich uczniów, którzy posłu-
gują się tylko smartfonami i jest ich 
niemało, bo ok. 15-20 proc. Czy ma 
laptop. Jeśli laptop – ma wbudowaną 
kamerkę; jeśli komputer, może jej nie 
mieć. To z kolei warunkuje narzędzie 
komunikacji, które wybierze nauczy-
ciel. No i jeszcze jedno: czy w domu 
jest jeden komputer, z którego w 
jednym czasie korzystać musi więcej 
osób (bo ma rodzeństwo lub rodzice 
pracuje teraz zdalnie), czy pozostaje 
on w dyspozycji tylko naszego ucznia.

I oczywiście istotny jest dostęp 
do szybkiego Internetu. Nie wszyscy 
go mają. Niektórzy korzystają tylko z 
mobilnego. Tu też mogą być ograni-
czenia, jeśli dostęp do Internetu jest 
tylko na kartę. Z tego względu posłu-
gujemy się wszyscy różnymi kanała-
mi, wykorzystujemy różne narzędzia 
do kontaktu i pracy z uczniem. Część 
nauczycieli wybiera e-podręczniki, 
część bazuje na materiałach w PDF, 
zdjęciach, skanach. Wszystko zale-
ży od tego, czym dysponuje uczeń. 
Tym, którzy odpowiedniego sprzętu 
nie mają, wypożyczyliśmy kompute-
ry szkolne. Widać jednak wyraźnie, 
że nie ma zachowanej równości w 

dostępie do wiedzy: jeśli uczeń ma 
lepszy sprzęt i szybszy Internet, jest 
w lepszej sytuacji.

To, co teraz robimy to w istocie 
nauczanie indywidualne. Widać, 
że oświata nie jest przygotowana 
do zdalnego nauczania. W dodatku 
prowadzi ona właściwie do oceny 
umiejętności samokształcenia przez 
ucznia. To teraz oceniają nauczyciele. 
Gdy nie ma możliwości rozmowy wi-
deo z uczniem, nauczyciel może  ba-
zować tylko na oddanej przez niego 
pracy. Musi zaufać, że przygotowana 
została samodzielnie, a nie na zasa-
dzie „kopiuj-wklej”.

Mamy uczniów w klasach pierw-
szych, ale prawdzie wyzwanie stoi 
przed nami jako nauczycielami ucz-
niów klas ostatnich, maturzystów 
i przygotowujących się egzaminu 
zawodowego. Problem goni prob-
lem. Maturzyści powinni rok szkolny 
zakończyć 24 kwietnia. Po świętach 
wrócą do szkoły, albo nie, nikt z nas 
tego nie wie w tej chwili. Jeśli wró-
cą – będzie czas na powtórki, jeśli 
nie – tego czasu zabraknie. Co będzie 
z chemią i fizyką na maturze? Jeśli 
będą pytania o eksperymenty, ucz-
niowie mogą mieć kłopoty. Wpraw-
dzie są filmiki w Internecie, ale czy 
tego nauczą się sami,  bez przekaza-
nia niezbędnej wiedzy przez nauczy-
ciela? Jak będą wyglądały egzaminy 
maturalne? Też będą prowadzone 
zdalnie? Przy takim zróżnicowaniu 
sprzętu id dostępu do sieci?

A co z egzaminem zawodowym? 
Moim zdaniem w części praktycznej 
powinien zostać przełożony na inny 
termin. Bo czy uczeń będzie wiedział 
jak zamontować daną część w kom-
puterze czy tokarce bez praktyki? 
Wątpię.

- Kilka lat temu mówiło się dużo o 
wirtualnym nauczaniu, o wirtualnych 
pracowniach na platformach edu-
kacyjnych, w których uczeń mógłby 
zrobić właściwie wszystko. Wirtual-
na rzeczywistość (VR) daje niesa-
mowite możliwości. Skoro w wielu 
dziedzinach nauki dzięki VR możliwe 
jest bezpieczne przeprowadzanie 
skomplikowanych doświadczeń, za-
biegów, symulacji, nic dziwnego, ze 
zaczęło się o tym mówić również w 
odniesieniu do szkół. Skoro symula-
tory lotów pomagają pilotom kształ-
cić umiejętności, skoro w podobny 
sposób mogą kształcić się lekarze, a 
inżynierowie tworzą projekty w 3D, 
używając do tego gogli i rękawic, to 
dzięki wirtualnym pracowniom moż-
na by przeprowadzać doświadczenia 
chemiczne czy fizyczne. W dodatku 
ma to przewagę nad pracą w realnej 
pracowni: jest łatwiejsze i bezpiecz-
niejsze. Podobne metody można by 
stosować w zajęciach praktycznych 
w innych przedmiotów. Można by – 
mówi wicestarosta Waldemar Gaida 

– gdyby wtedy, czyli kilka lat temu 
nie skoczyło się tylko na mówieniu. 
System cyfryzacji kraju zadziałał, tyl-
ko nie w oświacie. Teraz, przy prowa-
dzonym rozporządzeniu MEN widać, 
czego nam wszystkim brakuje. Mó-
wiąc „nam” mam na myśli nie tylko 
nasz powiat, bo to widać teraz gołym 
okiem. Wyliczmy więc: brakuje table-
tów, w które byłby wyposażony każdy 
uczeń. Brakuje szybkiego Internetu w 
każdym domu. Brakuje jednej aplika-
cji, brakuje platform edukacyjnych z 
wirtualnymi pracowniami.

A mimo to, mimo tych wszystkich 
trudności, braku sprzętu, światło-
wodów, radzimy sobie. Bardzo za to 
dziękuję wszystkim dyrektorom i na-
uczycielom, którzy musieli się szyb-
ko przestawić na mało dotychczas 
wykorzystywane formy nauczania. 
Bardzo dziękuję też rodzicom – w 
dzisiejszej trudnej sytuacji stanowią 
ogromne wsparcie. I zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak i dla nauczycieli 
i dla siebie nawzajem.

Tak zaczyna swoją wypowiedź 
na temat zdalnego nauczania Halina 
Kajstura, dyrektor Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich. Ba, dodaje, że 
trzeba ich nawet trochę hamować!

Przyznaje też jednak, że CKZiU 
wyprzedziło nieco inne placówki, 
bo wprowadzając zdalne nauczanie 
dorosłych wykupiło 5 czy 6 lat temu 
specjalną platformę do tego typu za-
jęć. 

- Szkolenie dla nauczycieli też 
wprowadziliśmy – mówi – a teraz wy-
korzystujemy ją do prowadzenia na-
uczania zdalnego. – Jednak są pewne 
ograniczenia, spowodowane tech-
nicznymi uwarunkowaniami sprzętu, 
przede wszystkim u uczniów. A przed 

nami stoi wyzwanie: jak to wszyst-
ko dostosować do bardzo zróżnico-
wanego poziomu odbiorców, czyli 
uczniów. Mamy przecież uczniów w 
klasach pierwszych, czasem wyma-
gających kształcenia specjalnego, 
ale mamy też maturzystów. Teraz 
zaczynamy trzeci już tydzień eduka-
cji zdalnej, bo rozpoczęliśmy naukę 
na odległość jeszcze zanim MEN wy-
dał stosowne rozporządzenie w tej 
sprawie. W pierwszych dwóch tygo-
dniach uczniowie bardzo różnie pod-
chodzili do szkolnych obowiązków, 
teraz już bacznie zaczynamy obser-
wować ich aktywność i będziemy ją 
oceniać. Stosowne komunikaty i in-
formacje są zamieszczone na stronie 
naszej szkoły i na fb. 

150 wysłanych maili i załączników 
w  e-dziennikowym komunikatorze, 
udane lub niedane próby nawiązania 
rozmowy w grupie na Facebooku czy 
poprzez Skype’a. Liczenie, który z ucz-
niów odpowiedział na wiadomość, a 
który tego nie zrobił lub po prostu nie 
chciał. Nerwy, pośpiech i presja rea-
lizacji podstawy programowej oraz 
zbliżających się egzaminów  -  to rze-
czywistość ostatnich dni w szkole. 

-Szkoła nie jest przygotowana do 
nauczania zdalnego – stwierdza dr 

Ewa Jarczewska-Gercz, psycholożka 
społeczna, trenerka biznesu ze Szko-
ły Wyższej Psychologii Społecznej, 
prowadząca zajęcia w tym trybie od 
dawna. 

I rzeczywiście, problemów jest 
wiele – od braku dostępu do sieci 
(salony znanych sieci oraz dystry-
butorów usług internetowych są 
zamknięte), poprzez brak wprawy 
w obsłudze nowych programów (na 
żadne szkolenie dotyczące Office 
365 nie ma już miejsc), skończyw-

Zawieszono zajęcia w szkole. 
Wiadomo, koronawirus. Lekcje będą 
odbywać się zdalnie… przekazać dzie-
ciom, młodzieży materiał do powtó-
rzenia, może jakiś rysunek, referat. 
To tylko dwa tygodnie i wrócimy do 
pracy, szkoły, do zwyczajnego dnia 
codziennego, do zwykłego rytmu. 
Tylko rzeczywistość po kilku dniach 
nagłych ferii zmieniła się bardzo. Mi-
nister nakazał obowiązkową zdalną 
naukę i ocenianie uczniów. Świetnie. 
Władze oświatowe, dyrektorzy kaza-
li wykonać to zadanie nauczycielom. 
Przecież mamy pracować, aby otrzy-
mać pensję! Patrząc od strony pensji 
to grupa zawodowa nauczycieli ją 
raczej dostanie, w przeciwieństwie 
zapewne do wielu osób, które mogą 
stracić źródło utrzymania. Jest do-
brze myślę. 

Nauka zdalna czyli jaka i …na 
czym? Nie mam służbowego laptopa 
ani telefonu a w domu…pięć osób! 
Dzieci mają się uczyć, ja z mężem pra-
cować. Świetnie. Szykuje dla moich 
uczniów zadania, które będą w stanie 
wykonać sami w domu nawet bez 
użycia Internetu. Staram się wszyst-
ko rozesłać dla, tylko 16 klas! Około 
400 uczniów! Wysyłam. Na prywat-

nym sprzęcie uzbrojona w dostęp do 
edziennika. Nikt nie mówi o RODO i o 
tym, że zaraz maje dzieci muszą ode-
brać zadania i je wykonać na tym sa-
mym sprzęcie. Napływają zadania dla 
dzieci. Szerokim strumieniem płyną 
i zalewają moją skrzynkę pocztową. 
Pani ta a taka, a teraz kolejna, tylko… 
dla kogo są to zadania. Troje dzieci – 
jedna szkoła – ten sam edziennik. Po 
kolei czytam treść każdej wiadomości 
i przekazuję odpowiedniej latorośli. 
Mam dosyć. Piszę do wychowawców: 
jak wysyłacie zadanie to piszcie dla 
jakiej klasy. Częściowo podziałało. Na 
drugi dzień odpadło mi wczytywanie 
się w zadanie, w większości przeka-
zuje je od razu danemu adresatowi. 
:) Dzieci zajęte. Sprzęt też! :( Wysy-
łają zadania-pliki tekstowe, zdjęcia 
przez e-dziennik, e-mail. Każdej pani 
inaczej. Robią zadania na różnych 
stronach. Czas upływa, a one wpa-
trzone w ekran komputera, telefo-
nu od rana do późnego wieczora. A 
wszędzie trąbią, że dzieci są uzależ-
nione od komputerów i telefonów i 
należy zapewnić im inną rozrywkę… 
:( Próbuję ugotować obiad. Nie mam 
jak sprawdzić czy moi uczniowie nie 
potrzebują pomocy, wyjaśnień. Cza-

ty na WhatsAppie szaleją: czaty kla-
sowe dzieci i służbowy. Cała sieć w 
Polsce przestała działać! Dzieci pyta-
ją: mamo, pani kazała przygotować 
do jakiegoś tematu fiszki, a ile mam 
ich zrobić i jak pani je sprawdzi? Pani 
kazała zrobić zadanie z podręcznika, 
ale on został w szkole, przeczytać 
lekturę, ale z kąt ją wziąć – bibliote-
ki nieczynne. Piszę do nauczycieli… 
Mam ochotę wyrzucić telefon. Odpo-
wiedzi od nauczycieli po jakimś czasie 
nadchodzą – różne, zaskakujące, nie-
miłe… Wieczorem próbuję wykonać 
swoje zawodowe obowiązki, udzielić 
wyjaśnień moim uczniom, rodzicom, 
nauczycielom, wypełniam wymagane 
druki, oświadczenia. Staram się do-
trzymać terminów i sprostać wszyst-
kim wymaganiom… 

Poranek, przerażone dziecko 
otrzymuje wiadomość, że ma zalo-
gować się na platformie wsip. Logu-
je się, ja staram się pracować, dzieci 
zaczynają kłócić się o komputer. I tak 
mamy szczęście. Jesteśmy szczęśli-
wymi posiadaczami czterech. Mąż 
decyduje i zamawia jednak kolejny 
laptop. Dzwoni znajoma: musi kupić 

- Każdy nauczyciel już przez ten 
krótki okres wypracował sobie pew-
ne formy pracy i kontaktu z uczniami 
– mówi Jan Wróblewski, dyrektor LO 
im. Wł. Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich. – Uczniom przekazaliśmy 
krótkie informacje, jak się zalogować

Mamy też informację zwrotną 
od uczniów – narzekają, że jest zbyt 
wiele kanałów. Wykorzystujemy Fa-
cebooka, Messengera, WhatsApp, e-

-dziennik, mejle. Okazało się też, że 
część uczniów ma problemy z dostę-
pem do sprzętu: w tym samym czasie 
z tego jednego komputera, który jest 
w domu, chcą korzystać także rodzi-
ce pracujący zdalnie i rodzeństwo. 
Nawet nie chcą: muszą. Dlatego 8 
uczniom wypożyczyliśmy komputery 
szkolne. Mamy też dwójkę uczniów 
bez szybkiego Internetu, korzystają 
tylko z Internetu mobilnego. Stoi-

Nauczanie zdalne to fikcja? Nie. 
Nauka zdalna to nauka samodzielna ucznia!

System cyfryzacji 
nie objął oświaty

Edukacja w cieniu KORONAWIRUSA
Radzimy sobie

Jestem dumna ze swoich nauczycieli!
Zdalne nauczanie, o czym rów-

nież przypominam naszym uczniom, 
to nie tylko pogłębianie wiedzy. To 
także ich rosnące kompetencje, które 
przydadzą się nie tylko w szkole. Po 
pierwsze: to kompetencje cyfrowe. 
Po drugie: nauczenie się odpowie-
dzialności, bo przecież nikt nie spraw-
dzi, czy zadania zostały przygotowane 
samodzielnie, czy przy pomocy rodzi-
ca lub Internetu. Po trzecie – mają 
okazję ( i to niejedną) ćwiczyć czyta-
nie tekstu ze zrozumieniem.

Dzięki zdalnej edukacji mają więc 
możliwość nauczenia się wielu rze-
czy, które przydadzą się nie tylko w 
szkole, ale także w życiu prywatnym, 
a później - zawodowym. Wszyscy ra-
zem poradzimy sobie! Wprowadzenie 

e-learningu 
to prawdziwe wyzwanie

Edukacja w czasie pandemii
szy na braku wewnętrznej dyscypliny 
realizowania obowiązkowych prze-
cież zajęć szkolnych w czasie, kiedy 
przebywa się w domu. Nauczyciele 
pracujący w kilku szkołach muszą do-
stosować rytm pracy do wymogów 
różnych placówek. Poważnym wy-
zwaniem w takiej sytuacji stanie się 
kwietniowa matura w wersji zdalnej, 
ponieważ szkoła do niej przystąpi.

Czy powszechna mobilizacja śro-
dowiska nauczycielskiego i dobre 
chęci wystarczą? Czas pokaże.

Dorota Maćkula

my przed prawdziwym wyzwaniem, 
zwłaszcza, że czeka nas matura. Naj-
pierw ta próbna, do uczniowie naszej 
szkoły przystąpią zdalnie. Czy się uda 
przeprowadzić ją lepiej niż egzamin 
8-klasisty, bez zawieszania się serwe-
rów, to się okaże. Chcemy też wpro-
wadzić punktację z rozwiązywanych 
zadań, ale czy tak będzie istotnie, to 
się jeszcze okaże.

dok. na str. 8
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Co możesz zrobić?
Zadzwoń do ośrodka pomocy 

społecznej w miejscowości, w której 
mieszkasz. 

W tym szczególnym okresie 
ośrodki pomocy społecznej powinny 
skupić się na pomocy osobom star-
szym, samotnym, niepełnosprawnym 
- szczególnie potrzebującym wspar-
cia w związku z kwarantanną. To one 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji 
i nierzadko nie są w stanie radzić so-
bie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma 
informację o tym, że osoby poddane 
kwarantannie potrzebują pomocy, 
powinna ją także przekazać do ośrod-
ka pomocy społecznej. 

Policjant pomoże!
Funkcjonariusze policji, którzy 

w porozumieniu ze służbami sani-
tarnymi sprawdzają, czy przebywasz 
w domu, szczególną uwagę będą 
zwracać na osoby samotne, starsze 
czy niepełnosprawne. Informacje o 
takich osobach przekażą do ośrodka 
pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny 
ośrodka pomocy społecznej skontak-
tuje się z Tobą w miarę możliwości te-
lefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo 

Komunikat Wojewody Opolskiego

Pomoc osobom 
w kwarantannie 
– krok po kroku

nas wszystkich i możliwe ogranicze-
nie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu
W sytuacji, kiedy osoba  starsza, 

samotna czy niepełnosprawna, bądź 
rodzina - nie jest w stanie sama za-
pewnić sobie gorącego posiłku lub 
produktów żywnościowych, takiej 
pomocy udzieli gmina. 

Posiłki i produkty żywnościowe 
będą dostarczana przez osoby wy-
znaczone w danej gminie, we współ-
pracy z wolontariuszami organizacji 
pozarządowych. Ośrodek pomocy 
społecznej współpracuje także z miej-
scową jednostką Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, 
Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te 
służby także mogą rozwozić posiłki i 
produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa? 
Zadzwoń do właściwego ośrodka 

pomocy społecznej w swojej gminie 
bądź powiatowego centrum pomocy 
rodzinie w powiecie. 

Uwaga! Osoby po leczeniu szpi-
talnym wymagającym choćby czaso-
wego wsparcia w postaci usług opie-
kuńczych czy specjalistycznych usług 
opiekuńczych powinny mieć usługi 
przyznane w trybie pilnym.

•	 Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające 
w błąd oferty. 

•	 Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epi-
demiologicznego. 

•	 Na stronie uokik.gov.pl specjalny pakiet informacji w zakładce Koronawirus
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum 

Konsumenckiego i na infolinię konsumencką w ostatnim czasie wpływa zwięk-
szona liczba pytań i skarg od konsumentów. Najczęściej dotyczą one odwołanych 
wyjazdów oraz zawyżonych cen w sklepach. 

- Konsumenci czują się zagubieni w czasie, gdy masowo są odwoływane 
imprezy i wyjazdy, a ceny niektórych produktów w sklepach tradycyjnych czy 
internetowych szybują w górę. Dlatego postanowiliśmy przygotować odpowiedzi 
na najczęściej pojawiające się pytania o prawa konsumenckie w tej nadzwy-
czajnej sytuacji. Zachęcamy do zajrzenia na stronę uokik.gov.pl i skorzystania 
z pakietu informacji specjalnie przygotowanego przez naszych ekspertów. To 
wiarygodne i rzetelne źródło wiedzy, będziemy je cały czas uzupełniać o nowe 
kwestie, które będą się pojawiać w zapytaniach od obywateli – wyjaśnia Tomasz 
Chróstny, prezes UOKiK.

Porady zamieściliśmy pod adresem uokik.gov.pl/koronawirus. Są podzielone 
na kilka kategorii tematycznych: „Usługi turystyczne”, „Hotele”, „Transport”, 
„Sprzedaż”, „Usługi”, „Ochrona konsumentów”. Ma to ułatwić konsumentom 
dotarcie do treści, które ich najbardziej interesują. Przykładowo w kategorii 
„Transport” znajdą informacje, co robić w przypadku odwołania lotu przez 
przewoźnika, a w kategorii „Hotele” – poradę, na jakie przepisy się powołać, 
aby bezpłatnie anulować rezerwację noclegu. 

Konsumencie, masz prawo do:
•	 Uczciwej i jasnej ceny, 
•	 Bezpiecznych produktów,
•	 Rzetelnej informacji o ofercie,
•	 Bezpłatnej pomocy prawnej.

UOKiK stale monitoruje rynek i analizuje informacje zebrane od konsu-
mentów i przedsiębiorców. W ramach prac nad specustawą urząd przygotował 
również pakiet rozwiązań prawnych umożliwiających interwencję w przypadku 
stosowania przez sklepy nieuczciwych i wygórowanych cen na sprzedawane 
towary. 

Jeśli sprzedawca podwyższa cenę w związku z koronawirusem, zgłoś to 
UOKiK na adres monitoring@uokik.gov.pl lub pod nr 801 440 220, 22 290 89 16. 

Pomoc dla konsumentów: 
Tel.  801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka 

E-mail: porady@dlakonsumentow.pl Europejskie Centrum Konsumenckie: 
22 55 60 600 - w sprawach transgranicznych

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Koronawirus 
– pakiet informacji 
dla konsumentów

Na Konkurs Kartek Wielkanocnych dotarło 140 prac z 12 placówek specjal-
nych województwa opolskiego: ZSS w Opolu, Krapkowicach, Brzegu, Kadłubie, 
SOSW w Głogówku, Kluczborku, Uszycach, Grodkowie, Prudniku, Głubczycach, 
ZPO w Leśnicy i ZPE w Dobrodzieniu.

I choć zajęcia w szkołach zostały zawieszone to jednak komisja zebrała się, 
by ocenić i nagrodzić prace. A  były jak co roku bardzo ładne. Przyznano 9 na-
gród głównych i 42 wyróżnienia w poszczególnych etapach edukacyjnych:
Szkoła Podstawowa klasy I-III
I miejsce – Daniel Ostenda Kluczbork
II miejsce – Dominik Dygan Karpkowice
III miejsce – Szymon Gruchman Głogówek
Wyróżnienie: Jan Mazurczak Głubczyce, Dominik Skóra Krapkowice, Patryk 
Chmielewski Kluczbork, Łukasz Witaszek Kluczbork i Jakub Krasa Głogówek
Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII
I miejsce – Anna Rożniatowska Opole
II miejsce – Mikołaj Targosz Kluczbork
III miejsce – Melania Niesler Dobrodzień
Wyróżnienie: Miłosz Mochalica Krapkowice, Adrian Bryczkowski Kadłub, Domi-
nika Korzeniowska Krapkowice, Marcin Krupa Leśnica, Daria Mazur Kluczbork, 
Natalia Korzeniec Kadłub, Aleksandra Olejnik Krapkowice, Patryk Partyka Leśni-
ca, Patryk Nieszwiec Dobrodzien, Kamil Sala Kadłub, Michał Sypniewski Uszyce, 
Jakub Skorupiński Kadłub, Alicja Sieńko Grodków, Kinga Filipowska Grodków
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
I miejsce – Kamil Mochnik Kadłub
II miejsce – Angelika Rawska Kadłub
III miejsce – Patryk Sojka Kadłub
Wyróżnienie: Monika Harkawy Glogówek, Jacek Kardas Kluczbork, Radosław Bo-
chenek Prudnik, Dawid Żydczyk Grodków, Aleksandra Pawlik Kluczbork, Przemy-
sław Nowak Kluczbork, Piotr Rząca Kluczbork, Piotr Sadzik Prudnik, Adrian Janot 
Kluczbork, Andrzej Morel Brzeg, Michael Sawoń Kadłub, Daniel Gzowski Uszyce

Konkurs Kartek Świątecznych 
Wielkanocnych zakończony

W tym roku nagrody, wyróżnienia 
i dyplomy za udział zostaną przesłane 
pocztą do placówek.

Dziękujemy uczniom za udział a 
nauczycielom za opiekę i pomysły. Za-
praszamy na kolejny konkurs kartek – 
mamy nadzieję, że finał będzie mógł 
się odbyć bez przeszkód. 

położenie nieruchomości przeznaczenie w planie 
zagospodarowania 

przestrzennego

cena 
nieruchomości 

netto
 1. Leśnica, ul. Stawowa 
     działka nr 4214 o powierzchni 0,1467 ha arkusz mapy 5, niezabudowana
     Księga wieczysta numer OP1S/00023932/7

teren przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

74 000 zł

 2. Leśnica, ul. Stawowa 
     działka nr 4215 o powierzchni 0,1413 ha arkusz mapy 5, niezabudowana
     Księga wieczysta numer OP1S/00023932/7

teren przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

72 000 zł

 3. Leśnica, ul. Stawowa 
     działka nr 4216 o powierzchni 0,1396 ha arkusz mapy 5, niezabudowana
     Księga wieczysta numer OP1S/00023932/7

teren przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

71 000 zł

4. Leśnica, ul. Stawowa 
    działka nr 4217 o powierzchni 0,1402 ha arkusz mapy 5, niezabudowana
    Księga wieczysta numer OP1S/00023932/7

teren przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

71 000 zł

5. Leśnica, ul. Stawowa 
    działka nr 4218 o powierzchni 0,1372 ha arkusz mapy 5, niezabudowana
    Księga wieczysta numer OP1S/00023932/7

teren przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

70 000 zł

6. Leśnica, ul. Stawowa 
    działka nr 4219 o powierzchni 0,1354 ha arkusz mapy 5, niezabudowana
    Księga wieczysta numer OP1S/00023932/7

teren przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

69 000 zł

7. Leśnica, ul. Stawowa działka nr 4220 o powierzchni 0,1291 ha
    arkusz mapy 5, niezabudowana
    Księga wieczysta numer OP1S/00023932/7

teren przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

66 000 zł

załącznik do Uchwały nr 231/2020 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego  z dnia 9.03.2020 r.

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

Ustalona cena nieruchomości netto będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT ( 23 %). Osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek w Starostwie Strzeleckim o jej nabycie, na podstawie art. 
34 ust. 1, pkt 1. i pkt 2. wymienionej na wstępie ustawy, w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz wywieszono dnia 25.03.2020 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego 
przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich,zamieszczono także w Internecie, na stronie głównej Powiatu 
Strzeleckiego

WYKAZ
nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do sprzedaży
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Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone w 
art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm./:
1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw pub-

licznych
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, prze-

ciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwo-
wych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumen-
tów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
-  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne 

wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magister-
skie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-let-
nią praktykę w księgowości,

-  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i 
posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

-  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych 
przepisów,

-  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 
usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych, wydane na 
podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania niezbędne.
1.	 Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wyko-

nawczymi do tej ustawy.
2.	 Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczo-

ści budżetowej.
3.	 Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz 

podatku dochodowego od osób fizycznych.
4.	 Umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz.
5.	 Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi 

(środowisko Windows, Exel, programy finansowo-księgowe, płacowe 
np.Progmann).
Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem jed-
nostek budżetowych

2. Pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jed-
nostki budżetowej lub zakładu budżetowego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego

1. Całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu 
Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem w świetle obowiązujących prze-
pisów prawno-księgowych. 

2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
3. Przygotowanie planów finansowych jednostki.
4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finan-

sowych z planem finansowym.
6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Informacje dodatkowe:

• Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze w wymiarze 
1/2 etatu.

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Ze-
spole Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem był niższy niż 6%. 

• Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej 
BIP oraz tablicy informacyjnej w szkole.

• Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O 
terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci 
spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie –
telefonicznie.
Wymagane dokumenty: 

• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych do celów rekrutacji. 

• List motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV). 
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świade-

ctwa pracy, oraz posiadane dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia.
• Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną , że posia-

da pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni 
praw publicznych.
Termin składania dokumentów: 
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Głów-

nego Księgowego Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w 
Zawadzkiem” należy składać osobiście w sekretariacie szkoły, przesłać drogą 
pocztową lub e -mail na adres : Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 47-120 Za-
wadzkie, ul. Czarna 2 lub zss_zawadzkie@interia.pl  w terminie do 17.04.2020r.
(decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły, data stępla pocztowego). 

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną 
do sekretariatu szkoły po dniu 17.04.2020r. nie będą rozpatrywane. 

Osoba do kontaktów w sprawie oferty pracy: Anna Bujmiła – dyrektor Szkoły.
Nr tel. do kontaktu: 774620049, 510190089, 605671306.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, ul. Czarna 2
Ogłasza Nabór na stanowisko 

Głównego Księgowego w wymiarze 0,5 etatu 
w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem

Strzelce Opolskie dnia 12.03.2020r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 
2020r. poz. 283 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację 
o wydaniu w dniu 12 marca 2020r. na rzecz MonoSol Poland Sp. z o.o., ul. 
Miła 2, 00-180 Warszawa, decyzji administracyjnej Nr 90/2020 o pozwole-
niu na budowę: hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, 
budynku pompowni, zbiornika p.poż., infrastruktury technicznej: instalacji 
gazu, instalacji wody, instalacji wody p.poż., instalacji kanalizacji sanitar-
nej, sieci kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej i sieci oświetlenia 
terenu, instalacji teletechnicznej; wiaty dla palaczy i wiaty na rowery, ukła-
du drogowego wraz z miejscami postojowymi na samochody osobowe 
(175 miejsc), fundamentu pod agregat prądotwórczy i fundamentu pod 
stację redukcji gazu, na działkach ewid. nr: 264/10, 265/6, 266/23, obręb 
ewid. Olszowa, nr 1/12, 3/10, 4/12, 29/30 obręb ewid. Zimna Wódka, jed-
nostka ewid. Ujazd-obszar wiejski.

Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać 
telefonicznie pod nr: 77-4401761 Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

Nie ma nocnych 
dyżurów aptek

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej 
COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 w porozumieniu z Woje-
wodą Opolskim podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu nocnych dyżu-
rów aptek mieszczących się na terenie Powiatu Strzeleckiego.

Proszę o nieuleganie panice oraz zachowanie spokoju.
Powyższe działanie ma na celu ograniczenie ryzyka zakażenia koro-

nawirusem.

#zostańwdomu
Do akcji, która chroni nas wszystkich przed zarażeniem nawołuje 

się nie tylko w oficjalnych komunikatach. Włączyli się w nią też ucz-
niowie CKZiU na fb szkoły. Mają rację! Zostań w domu. 

Nie wychodź. Ograniczaj swoje kontakty. Chroń siebie i swoich 
bliskich.
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Od dwóch tygodni nasze Domy 
Pomocy Społecznej są zamknięte. 
Małe społeczności, zawsze dość za-
mknięte, teraz są właściwie niemal 
odizolowane. Nie przyjmuje się no-
wych mieszkańców. Odwiedziny 
rodzin i znajomych są wstrzymane. 
Oczywiście rodziny mogą zrobić za-
kupy i je przynieść, ale z bliskimi już 
się nie zobaczą. Produkty odbierze 
pracownik Domu i przekaże je osobie, 
dla której są przeznaczone. Jeśli ktoś 
nie ma rodziny, zakupy zrobi mu per-
sonel. Spacery po strzeleckim parku, 
w którym pracowników DPS wspo-
magali więźniowie czy wolontariu-
sze? Absolutnie nie. Wyjścia miesz-
kańców do miasta? Choćby tylko do 
kiosku? Absolutnie nie.

- To oczywiste, że niektórzy się 
buntują przeciwko temu, ale na sło-
wach ten bunt się kończy na szczęście 
- mówi Jolanta Osuch, dyrektor DPS 
w Strzelcach Opolskich z filiami w 
Szymiszowie i Leśnicy. – Rozmawiamy 
z mieszkańcami, wyjaśniamy sytua-
cję. W Szymiszowie jest taras, można 
spacerować po parku. W Leśnicy jest 
ogród, w Strzelcach – podwórko. To 
teraz jedyne miejsca, w których moż-
na korzystać ze świeżego powietrza. 
Mieszkańcy nie kontaktują się z ni-
kim z zewnątrz. Nie mogą więc „nic” 
(czytaj: koronawirusa) przynieść z ze-
wnątrz.

- Chronimy się jak możemy – 
mówi dyrektor J. Osuch. – Widzę, z 
jakimi obawami nasze panie przycho-
dzą do pracy. Bo nie wiedzą, czy po 
dyżurze nie zetknęły się z nikim, kto 
mógł być zarażony, sam nie będąc 
tego świadomy? Boją się o siebie, 

To anioły, choć bez skrzydeł

swoje rodziny, o mieszkańców DPS-
ów. A te, podobnie jak we wszyst-
kich firmach i urzędach, w ostatnich 
tygodniach pracuje w zmniejszonym 
składzie. Część pań jest na opiece nad 
dziećmi do lat 8, niektóre są na zwol-
nieniach lekarskich. To zwykłe życio-
we sytuacje, tylko ogólna sytuacja 
jest niezwykła. 

Mimo zmniejszonego składu, 
pracownicy DPS-ów odpowiedzialni 
i czujni są jak zawsze. Może nawet 
bardziej. Zawsze byli cichymi boha-
terami. Słabo wynagradzanymi. Nie-
widocznymi zazwyczaj. Teraz też ich 
prawie nie widać. Robią swoje. Zaj-
mują się tym, co zwykle. Toaletą. Po-
dawaniem lekarstw. Przygotowaniem 
i podawaniem posiłków. Codzienną 
opieką. - To anioły, choć nie mają 
skrzydeł – słyszę. 

Życie w DPS-ach toczy się prawie 
normalnym tokiem. Prawie. Wszy-

scy mieszkańcy są w ogólnym stanie 
zdrowia dobrym. Spotykają się na po-
siłkach. Za to zajęcia rehabilitacyjne 
prowadzone są w trybie odbywają się 
niemal indywidualnie. Czas epidemii 
ma specjalne wymagania. Zwłaszcza 
te dotyczące higieny. Tej osobistej 
i tej „zakładowej”. Dezynfekcje kla-
mek, poręczy, windy. Wszystkich po-
wierzchni płaskich. 

- Na razie sobie radzimy. Mamy 
jeszcze pewne zapasy maseczek, ale 
nasze panie krawcowe wpadły na 
pomysł ich szycia. I szyją! Z osiemset 
ich przybędzie – cieszy się dyrektor J. 
Osuch.

Nikt nie chce u nas powtórek z 
innych DPS-ów na terenie kraju, w 
których doszło do masowych zacho-
rowań na koronawirusa. Nie tylko 
wśród mieszkańców, ale i wśród per-
sonelu. Teraz wszyscy są grupie pod-
wyższonego ryzyka. 

Taką informacją podzielił się 25 marca Tadeusz Kopij inspektor 
nadzoru inwestycji w Grodzisku. Przypomnijmy zatem.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu drogowego nr 
JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w 
miejscowości Grodzisko, w ciągu ul. Głównej. Most usytuowany jest 
na działce nr 1093. Na działce nr 963/1 zlokalizowany jest fragment 
koryta cieku przy obiekcie na którym przewiduje się odtworzenie 
umocnienia dna i skarp.

Przebudowa mostu polega na rozbiórce istniejącego obiektu i 
jego odbudowie, bez zmiany lokalizacji i o parametrach zgodnych z 
obowiązującym przepisami.

Już jest 19 pali!

„Przez Eucharystię Jezus chciał być obecny i stać się pokarmem, 
wewnętrzną przyczyną energii i życia. „

(Paweł VI)

W dniach 6-7.03.2020 roku trzy uczennice klasy I Technikum Logi-
stycznego: ZUZANNA GOLDBERG, MARCELINA HOROSZCZAK,WIKTORIA 
MURLOWSKA wzięły udział w Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy 
Liturgicznej, który odbywał się w Krakowie. 

Idea konkursu zrodziła się jako pokłosie działalności Ruchu Światło-
-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jego celem jest pomoc młodym lu-
dziom w doświadczeniu Chrystusa żyjącego w liturgii, która jest uprzy-
wilejowanym miejscem spotkania z Nim. Tak nasze uczennice jak i 
wszyscy uczestnicy tego konkursu mieli możliwość poznania poprzez 
refleksję intelektualną tego czym jest  liturgia i co dokonuje się w świę-
tych misteriach, w których uczestniczymy.

Zakres materiału, które musiały przyswoić Zuza, Marcelina i Natalia 
był bardzo obszerny i koncentrował się na znajomości Mszału Rzym-
skiego, nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, KKK, oraz ta-
kich autorów jak Ks. Blachnicki i Thomas Merton.

Dziewczyny świetnie poradziły sobie z materiałem i choć nie uzy-
skały tytułu laureatów tego prestiżowego konkursu wykazały się bar-
dzo duża znajomością literatury jak i obyciem naukowym w dziedzi-
ctwie nauczania papieskiego. 

GRATULUJEMY osiągniętego wyniku i zapraszamy w przyszłym roku 
do kontynuowania rozpoczętej pracy …

Edyta Bem

Dziewczyny w finale

komputer! Dzwoni siostra: dobrze, 
że kupiła drukarkę ciągle drukuje za-
dania dla córki, a z religii na zadanie 
musi obejrzeć mszę o podanej godzi-
nie, ale … akurat idzie na nockę – jest 
pielęgniarką! Gdzie my jesteśmy, co 
się dzieje wokół nas. Niektórzy w 
szpitalach-chorują. Inni na kwaran-
tannie. Inni objęci nadzorem sanepi-
du. A ja mam zdalne nauczanie! Czy 
wszyscy poszaleli... Dziecko nadal 
zalogowane pyta mnie, ile ma jeszcze 
czekać na tej platformie bo już czeka 
około dwóch godzin… Zapomniałam 
o platformie! Piszę do pani. Od-
dzwania i mówi, że ona napisała, na 
edzienniku, aby dzieci się wylogowa-
ły i to koniec zajęć. A niby skąd one 
miały wiedzieć o tym, skoro czekały 
na panią na podanej platformie? Czat 
na telefonie ciągle pika. Nie nadążam 
czytać wiadomości. Muszę odpisać 
na służbowe emaile. Koledzy z klasy 
same poprowadziły sobie lekcje na 
wskazanej platformie, miały chwi-
lę relaksu w swoim gronie. A ja od 
dwóch godzin czekam na sprzęt do 
pracy. Kolejni nauczyciele kazali lo-
gować się dzieciom, niektórzy podali 
zły kod więc zalogowały się na nie tą 
klasę. Cóż… trudno. Wina pani. Na 
razie żadna nie prowadziła tam lek-
cji… Najmłodsze dziecko krzyczy. W 
zakładce „zadania domowe” odkrył 
zadania przekazane przez innych na-
uczycieli. Biegną je robić. Ok. Musimy 
odbierać: wiadomości w edzienniku, 
zadania domowe w edzienniku i po-
cztę! Każdego dnia coś nowego. Piszę 
do dyrektorki szkoły dzieci. Dzwoni 
nazajutrz. Wyposażona w zdobytą 
wiedzę udziela mi wyjaśnień, tłuma-
czy, przekaże moje uwagi swoim pod-
władnym. Mam nadzieję, że w kolej-
nym tygodniu zadania dotrą jedną 
drogą, polecenia zadawane dzieciom 
będą jasne i precyzyjne a ja w spoko-
ju zajmę się nauką zdalną, w końcu 
jestem w pracy!

Późnym wieczorem „idę do pra-
cy” – mam wolny sprzęt i chwilę dla 
siebie. Loguję się do edziennika. Kilka 
wiadomości. Czytam, a tam wiado-
mość o treści: „Witam mam pytanie 
dlaczego mój syn X ma aż 3 nieobec-
ności na pani lekcjach skoro na plat-
formie Pani niema, ani nie otrzymał 
żadnej informacji na Watsapa czy 
Mesengera od Pani ani od kolegów 
z klasy. Proszę o wyjaśnienie tej sy-
tuacji.” Zamieram… a na jakiej plat-
formie powinnam być??? Biedny 
syn, koledzy do niego nie napisali. 
Odsyłam mamę „pokrzywdzonego” 
syna do informacji opublikowanych 
na stronie szkoły, piszę o obowiąz-
ku ucznia, rodzica, że od 14 dni nie 
mam odpowiedzi od jej syna na moje 
wiadomości (pierwszą wysłałam 16 
marca, drugą 24), oświadczam, że 
wysyłam zadania wszystkim uczniom 
przez obowiązujący edziennik. Otrzy-
muję wiadomość: „niestety informa-
cje nie dotarły do X. Prawdopodobną 
przyczyną jest iż, ta aplikacja została 
zainstalowana przed dwoma dniami. 
Proszę o ponowne wysłanie informa-
cji i zadań na konto mojego syna oraz 
na mój email”. Żadnego przepraszam. 
Po co. Uczeń nie ma obowiązków, ma 
prawa! Uczniowi się należy, a rodzic 
też ma prawo. Ja … jestem tylko na-
uczycielem i mam obowiązek nauki 
zdalnej. Smutne. Wysyłam powtórnie 
zadania, tym razem na oba adresy. 
Syn nadal nie odczytał wiadomości, 
mama owszem… Zmarnowałam po-
nad godzinę, którą mogłam przezna-
czyć dla wielu moich wspaniałych 
uczniów. Jestem zła i …zmęczona. 

Za dwa dni zacznie się kolejny 
tydzień zdalnej nauki. Czuję strach i 
mam wiele obaw. Muszę wysłać za-
dania dla uczniów, zebrać odpowie-
dzi i ocenić je, odesłać informację 
zwrotne. Około 400 zadań! 16 klas! 
Czy zdążę, czy nic nie pomieszam, 
czy mój prywatny sprzęt wytrzyma? 
Czy każdy uczeń odbierze i odeśle od-
powiedzi? Zobaczymy… Jeden plus: 
mamy pięć stanowisk pracy (dotarł 
nowy laptop) i zakładając, że jedno z 
nas zajmie łazienkę lub przedpokój!, 
możemy pracować i uczyć się w kom-
fortowych wręcz warunkach domo-
wej kwarantanny! :(

Nauka zdalna to fajna nazwa. Tak 
fajna jak znaczenie słowa „fajne”. 
Oznacza wszystko. Polega na wysy-
łaniu poleceń i odebraniu informacji 
zwrotnej … ale od kogo? Kto siedzi 
po drugiej stronie monitora? Kto się 
uczy, czyta, ogląda wskazane filmy, 
prezentacje, kto odsłuchuje pliki 
dźwiękowe? Kto robi zdjęcia, wysyła 
odpowiedzi? Kto obsługuje wskazane 
platformy do nauki? W dużej mierze 
zdenerwowani rodzice, dziadkowie, 
starsze rodzeństwo i ambitni ucz-
niowie. Wszyscy staliśmy się zde-
nerwowanymi super informatykami. 
Usłyszałam w telewizji wypowiedź 
Nauczyciele Roku, że on chętnie 
przejmie uczniów miej radzących 
sobie nauczycieli!? Oni niech wpiszą 
tematy i odeślą uczniów do niego! 
On poprowadzi lekcje w Internecie!! 
Jaka ulga, że mamy takiego lepiej 
radzącego sobie nauczyciela! Szacu-
nek za odwagę krytyki i niskiej oceny 
nauczycieli, których nikt nie uczył jak 
uczyć przez komputer, którym nikt 
nie dał sprzętu, wspaniałej sali wy-
kładowej, kamery i innych narzędzi. 
Większość z nas, nauczycieli, każdego 
dnia pragnie przekazać coś wartoś-
ciowego swoim uczniom. Chcieliby-
śmy zrobić to jak najlepiej potrafimy. 
Pozostawieni sami sobie, z prywat-
nym sprzętem i całymi rodzicami 
we własnych mieszkaniach. Każdego 
dnia podejmujemy walkę z czasem, 
prędkością opłaconego samemu do-
stępu do Internetu i pragniemy spro-
stać stawianym nam wymaganiom i 
żądaniom zbyt wielu osób. Doba ma 
zbyt mało godzin a oczy bolą od pa-
trzenia w monitor komputera. A czy 
ktoś pomyślał o naszym zdrowiu?

Chcę wrócić do pracy. Do oswo-
jonego i znajomego świata. Do klasy. 
Chcę spotkać moich, czasem niesfor-
nych uczniów. Jestem zmęczona. Czy 
ktoś nam, nauczycielom podziękuje. 
Jestem pewna, że nie. Dyrektorom 
tak! My będziemy obwiniani za każ-
dą złą ocenę postawioną uczniowi, 
za niski wynik egzaminu. W szkole 
stale monitorujemy postępy ucznia, 
na bieżąco poprawiamy, udzielamy 
wskazówek. A teraz? Nauka zdalna to 
przede wszystkim nauka samodzielna 
ucznia! To uczeń powinien odpowia-
dać za to, jaką zdobytą wiedzę w trak-
cie jej trwania.

Niedługo kolejny tydzień obo-
wiązkowej nauki zdalnej, święta… 
jakie będą? Kto ma dać radę jeśli nie 
my? Rodzice – nauczyciele? W głowie 
mi ciągle siedzi troska o zdrowie mo-
ich bliskich i kiedy ich zobaczę… i za-
daję sobie pytanie, co tak naprawdę 
jest ważne? Bliscy czy zdalna nauka? 
Bez wahania wybieram bliskich, a 
uczniom wstawię dobre oceny… Nikt 
za nikogo niczego się nie nauczy. Mu-
simy nauczyć nasze dzieci samodziel-
ności i odpowiedzialności. Myślę, że 
teraz jest świetna ku temu okazja.

Katarzyna Uchańska-Łukasik

Nauczanie zdalne to fikcja? 
dok. ze str. 5


