
Ważne dla ósmoklasistów
Ruszył elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych!

Rekrutacja w roku 2020 prowadzona jest w formie elektronicznej.
W szkołach Powiatu Strzeleckiego na pewno znajdziesz taki profil klasy, 

o jakim zawsze myślałeś: to coś dla mnie! Nie szukaj daleko, dobre szkoły są blisko Ciebie.
Szczegóły i terminy – str. 2

Matura w czasach epidemii
Tyle wynosi koszt jednej z największych inwestycji Powiatu Strzeleckiego – 

„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Zadanie dofinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej, a realizowane w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-
-Strzeleckiego.

Inwestycja za ponad 
8,7 miliona

Most niemal za milion

 Most w Grodzisku oddany został do użytku 15 czerwca br.

Cała branża turystyczna mocno odczuwa skutki epidemii koronawirusa. 
Można by w tym miejscu zapytać, co u licha ten segment rynku ma do naszego 
samorządu powiatowego?! Otóż ma. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze 

Klucze też trzeba 
dezynfekować

   Więcej  na str. 4

dok. na str. 5

dok. na str. 5

   Więcej  
na str. 4

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK  SAMORZĄDU  POWIATU  STRZELECKIEGO

Nr (10 396) ISSN 1731-3775 www.powiatstrzelecki.pl     www.bip.powiatstrzelecki.pl1-15 czerwca 2020

P o w i a t S t r z e l e c k i = 7 4 4 k m w r a ż e ń
2

P o w i a t S t r z e l e c k i = 7 4 4 k m w r a ż e ń
2



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

Ważne dla ósmoklasistów

Drogi Kandydacie! 
Ruszył elektroniczny nabór 

do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja w roku 2020 prowadzona jest w formie elektronicznej.

Link zamieszczony na tej stronie poprowadzi Cię w miejsce, gdzie musisz wybrać ścieżkę edukacyjną    
https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/  oraz wprowadzić swoje dane.
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w 
dwóch etapach:

• od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie 
go o świadectwo ukończenia szkoły. 

• od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie  
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym 
zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, 

oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole 
ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predys-
pozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
• do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
• do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ważne! 
Pamiętaj, że wstępnie możesz wybrać trzy szkoły, ale jedną musisz wskazać jako szkołę 

pierwszego wyboru, kolejne z wyboru są alternatywą Twojej ewentualnej ścieżki edukacyjnej.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą oraz wyboru szkół Powiatu Strzeleckiego. 

W naszej ofercie edukacyjnej na pewno znajdziesz coś dla siebie!!! Nie szukaj daleko, dobre szkoły 
są blisko Ciebie. 

Życzymy powodzenia na egzaminie oraz samych trafnych decyzji.

Na kartach do głosowania zna-
jdzie się 11 kandydatów. Trzeba 
wybrać jednego z nich. Jeśli podc-
zas pierwszej tury żaden kandydat 
nie zdobędzie więcej niż 50 procent 
głosów, odbędzie się tura druga - 12 
lipca.

To będą pierwsze wybory, w 
których głosować będzie można w 
sposób mieszany - koresponden-
cyjnie i osobiście. Jeśli ktoś chciał 
głosować korespondencyjnie, ale 
nie zgłosił tego do 16 czerwca 
2020 r. – będzie musiał głosować 
w sposób tradycyjny.

Jednak trzeba pamiętać, że 
do 21 czerwca, na wniosek min-
istra zdrowia, Państwowa Komisja 
Wyborcza będzie mogła zarządzić 
wyłączne głosowanie korespond-
encyjne na terenie danej gminy 
lub jej części w przypadku nagłego 
i znaczącego pogorszenia sytuacji 
epidemicznej.

Natomiast wyborcy objęci 
kwarantanną trwającą do dnia 
wyborów, mogą zgłosić zamiar 
głosowania korespondencyjnego 
do 26 czerwca.

Pamięta jmy też ,  że  oso -
by niepełnosprawne (o znacz-
nym i umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności) i te, które 
ukończyły 60. rok życia (lub ukończą 
go najpóźniej 28 czerwca) - głoso-
wać mogą przez pełnomocnika. 
W celu sporządzenia aktu pełno- 
mocnictwa wyborca  sk łada 
wniosek do wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) gminy, w której 
jest wpisany do rejestru wyborców. 
Wniosek należy złożyć najpóźniej 
do 19 czerwca 2020 r.

Jeśli nie przebywamy w miejscu 
zameldowania – jeszcze możemy 
dopisać się do rejestru wyborców. 
Muszą to zrobić nawet ci, którzy 
już dopisali się do spisu wyborców 

przed wyborami zaplanowanymi na 
10 maja: konieczny jest ponowny 
wniosek. Ostateczny termin na 
złożenie takiego wniosku oraz 
deklaracji, że w danym miejscu fak-
tycznie mieszkamy na stałe - do 23 
czerwca 2020 r. (do końca dnia 
pracy danego urzędu gminy). 
Warto jednak zrobić to wcześniej, 
ponieważ możemy zostać popro-
szeni o dosłanie dokumentów lub 
ich korektę. Decyzję o wpisaniu lub 
o odmowie wpisania do rejestru 
wyborców otrzymamy w ciągu 
trzech dni roboczych od wysłania 
wniosku. A ten możemy złożyć 
osobiście w urzędzie gminy, w 
której chcemy głosować lub wysłać 
przez Internet, za pośrednictwem 
portalu GOV.PL w dziale „meldunek 
i wybory” - potrzebujemy też pro-
filu zaufanego, który potwierdzi 
naszą tożsamość.

Weź udział w wyborach! Głosuj!

Wybory prezydenckie – 28 czerwca

Głosujemy w niedzielę 28 czerwca, w godzinach od 7.00 do 21.00.

Każdy z nas chciałby żyć lepiej. 
Wygodniej. Ciekawiej. 

Stawiamy kolejny krok w budowa-
niu nowej strategii rozwoju Powiatu 
Strzeleckiego. Tu przede wszystkim 
udział mieszkańców naszego powiatu 
jest pożądany i o Państwa pomysły 
prosimy. Udostępniamy Państwu 
wirtualną „skrzynkę pomysłów”. Pod 
linkiem online można zgłaszać pomy-
sły na zadania/projekty, które chcieli-
byście Państwo, aby były zrealizowane 
w ramach działań strategicznych. 

Mogą to być typowe inwestycyj-
ne projekty, jak przebudowa dróg, 
chodników, nowe obiekty sportowe, 
rekreacyjne, ale i tzw. „miękkie” za-
dania – poszerzenie oferty kulturalnej 
powiatu, nowe wydarzenie kultural-

Zarząd Powiatu Strzeleckiego w ostatniej dekadzie na ratowanie zabytków 
przeznaczył już ponad pół miliona złotych, a teraz udzielił dotacji celowej z 
budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy 
kolejnych sakralnych zabytkach z naszego powiatu.

W tym roku dotacje celowe, każda w wysokości 5 000 zł, otrzymały:

1. Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie na prace konser-
watorskie polichromii (malowideł) drewnianej balustrady chóru;

Skrzynka na pomysły. 
Wasze pomysły.

ne bazujące na tradycjach naszego 
regionu, propozycje dla seniorów, 
wypożyczalnie rowerów, a może jakiś 
ciekawy pomysł w ramach edukacji 
obywatelskiej w zakresie ochrony śro-
dowiska albo pomysł na usprawnienie 
pracy urzędu… 

Obszarów jest wiele, liczymy na 
Państwa kreatywność, która będzie 
odzwierciedleniem realnych potrzeb 
naszych mieszkańców.

Na ankiety w wirtualnej „skrzynce 
pomysłów” czekamy jeszcze do końca 
tego tygodnia pod linkiem http://
ankiety.deltapartner.org.pl/strzelecki-
-projekty/, który znajduje się na profi-
lu Facebooka naszego starostwa oraz 
na stronie www.powiatstrzelecki.pl  

Powiat Strzelecki 
ratuje zabytki!

2. Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku na prace konserwatorskie 
renowacji zabytkowych organów Schlag&Söhne;

3. Parafia pw. Wnie-
bowzięcia NMP 
w Jemielnicy na 
prace konserwa-
torskie i restau-
ratorskie przy am-
bonie w kościele 
cmentarnym pw. 
Wszystkich Świę-
tych w Jemielnicy.
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Szczegółowe informacje na stronie www.strzelceopolskie.praca.gov.pl 
oraz pod numerem tel.77 462 18 00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich realizuje instrumenty wsparcia oferowane praco-
dawcom i przedsiębiorstwom w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19:
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych – niezatrudniających pracowników
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek 

na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek 

na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych 
Z uwagi na kilkukrotną zmianę przez MRPiPS wzoru formularzy wniosków /umów prosimy korzystać 
z aktualnych wzorów zamieszczonych na stronie powiatowego urzędu pracy.
Prosimy PRZEDSIĘBIORCÓW o rzetelne wypełnianie wszystkich rubryk w składanych wnioskach.
DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY w polu „Nazwa” muszą być zgodne z wpisem do CEIDG/KRS.
Jeżeli wnioski są wysyłane pocztą lub składane osobiście (wrzucane do urny przed urzędem) to 
dołączamy do wniosku 2 (dwa) egzemplarze podpisanej umowy.

POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

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

O F E R T Y   P R A C Y

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

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PRACOWNIK HALI PRODUKCYJNEJ/ JEMIELNICA - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
MONTAŻYSTA ŚCIAN SZKIELET.
PRACOWNIK MAGAZYNU ZAWADZKIE -  bardzo dobra znajomość programu Excel
MONTAŻYSTA MEBLI KRZYŻOWA DOLINA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK PRODUKCJI OKIEN ZAWADZKIE
PRACOWNIK GRODZISKO -  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH  -  znajomość ogólnych zasad księg. i fakturowania
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe, 
MECHANICZNYCH  -  przygotowanie pedagogiczne
NAUCZYCIEL MATEMATYKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  przygotowanie pedagogiczne
NAUCZYCIEL J. ANGIELSKIEGO STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  przygotowanie pedagogiczne
SPECJALISTA DS. MARKETINGU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe 
  -  2 lata doświadczenia zaw. na podobnym stanowisku,
  -  bardzo dobra znajomość  j. niemieckiego 
SPECJALISTA DS. EKSPORTU GRODZISKO -  wykształcenie wyższe techniczne
NA RYNEK NIEMIECKI  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  biegła znajomość j. niemieckiego
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie ogólnokształcące
MECH./LAKIERNIK/WULKANIZATOR KADŁUBIEC -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KONSULTANT – PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  komunikatywność
CALL - CENTER
MURARZ WG ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY WOJ. OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B,
MECHANIK SAMOCHODOWY JEMIELNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  3 lata doświadczenia zawodowego
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi suwnic SI lub S II
LAKIERNIK SAMOCHODOWY/ BORYCZ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
POMOC LAKIERNIKA
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
ŚLUSARZ - MECHANIK ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK TRANSPORTU ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
KOLEJOWEGO – DO PRZYUCZENIA
TOKARZ - ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  praca na wysokości powyżej 3 m – 2 lata 
   doświadczenia zawodowego
MECHANIK SAMOCHODÓW JARYSZÓW -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
CIĘŻAROWYCH I MASZYN BUD.  -  prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK OBSŁ. STACJI PALIW SZYMISZÓW -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
OPERATOR FREZARKI CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  5 –letnie doświadczenie zawodowe
OPERATOR TOKARKI CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  5 letnie doświadczenie zawodowe
ŚLUSARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  2  letnie doświadczenie zawodowe
SPAWACZ KONSTRUKCJI STALOWYCH KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  upr. spawalnicze MAG(135)
  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  2  letnie doświadczenie zawodowe

Rodzina zastępcza to forma rodzinnej pieczy zastępczej dla 
dziecka, które częściowo lub całkowicie 

zostało pozbawione opieki rodzicielskiej.
Rodzina zastępcza spokrewniona – taką rodzinę tworzą dziadkowie lub rodzeń-
stwo dziecka, które ma być objęte opieką. Miesięczne świadczenie na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka wynosi nie mniej niż 694,00 zł netto. W przypadku 
sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje dodatek w 
wysokości nie mniej niż 211,00 zł netto. 
Rodzina zastępcza niezawodowa – zajmuje się dzieckiem lub dziećmi, z 
którymi nie wiąże jej żaden stopień pokrewieństwa lub są dalszymi krew-
nymi (wujostwo, kuzynostwo). W rodzinie umieszcza się nie więcej niż  
3 dzieci. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wynosi 
nie mniej niż 1052,00 zł netto, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego przy-
sługuje dodatek w wysokości nie mniej niż 211,00 zł netto.
Rodzina zastępcza zawodowa – tworzą ją osoby obce. Umowa o pełnienie funk-
cji zawierana jest na 4 lata i jednemu z małżonków przysługuje wynagrodzenie. 
Osoba ta nie może kontynuować zatrudnienia, podjąć dodatkowej pracy zarob-
kowej bez zgody starosty. Przysługuje również prawo do czasowego niesprawo-
wania opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem (30 dni kalendarzowych 
w okresie 12 miesięcy). Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje miesięczne 
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie mniej niż 
1052,00 zł netto. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatek  
w wysokości nie mniej niż 211,00 zł netto. 
*  rodzinne pogotowie opiekuńcze – tworzy zawodowa rodzina zastępcza; 

umieszcza się w niej do 3 dzieci do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie 
dłużej jednak niż 4 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres 
ten może zostać przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania 
sądowego.

*  specjalistyczna rodzina zastępcza – dla małoletnich matek, dzie-
ci niepełnosprawnych, dzieci umieszczonych na podstawie ustawy  
o postępowaniu w sprawie nieletnich. W takiej rodzinie zastępczej umieszcza 
się nie więcej niż 3 dzieci.

Rodzinny dom dziecka - tworzą osoby obce i umieszcza się w nim do 8 dzieci. 
Umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka zawierana jest na 5 lat i jednemu 
z małżonków przysługuje wynagrodzenie. Osoba ta nie może kontynuować zatrud-
nienia ani podjąć dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody starosty. Przysługuje 
również prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z 
wypoczynkiem (30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy).

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje miesięczne świadczenie na 
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie mniej niż 1052,00 zł 
netto, natomiast w przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatek  
w wysokości 211,00 zł netto.

W przypadku zarówno rodziny zastępczej zawodowej jak i prowadzącego 
rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 
2100,00 zł brutto. Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej jak  
i  prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pra-
cy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. 
W przypadku zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinne-
go przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 2700,00 zł miesięcznie.
Rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnioną, niezawodową, 

zawodową i prowadzenie rodzinnego domu dziecka) 
może tworzyć małżeństwo lub osoba samotna jeśli:

• ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
• korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych; 
• w stosunku do naturalnych dzieci nie jest ani w przeszłości nie była pozbawiona 

władzy rodzicielskiej (władza ta nie była również ograniczona lub zawieszona); 
• wywiązuje się z obowiązku utrzymania osób z najbliższej rodziny (alimentacja), 

jeśli stanowi tak prawo lub orzeczenie sądu; 
• posiada zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym 

odpowiednią opiekę nad dzieckiem; 
• posiada pozytywną opinię o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej;
• ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania; Zarobki 

rodziców zastępczych nie wpływają na wysokość kwoty otrzymywanej na 
utrzymanie dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
Daj dzieciom szansę na lepszą przyszłość

Poszukujemy małżeństw,
rodzin z dziećmi oraz osób samotnych,
które chcą tworzyć rodziny zastępcze.

Rodziny zastępcze podejmujące się opieki nad  dzieckiem są zobowiązane 
odbyć specjalistyczne szkolenie, po ukończeniu którego uzyskują zaświad-
czenie umożliwiające pełnienie funkcji rodziny zastępczej  lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka.

Ciociu, Wujku! 
Mamo, Tato!

Czekamy na Was!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Strzelcach Opolskich 
udziela szczegółowych informacji pod adresem:

ul. B. Chrobrego 5,47-100 Strzelce Opolskie,
tel. (77) 461-33-81, pokój nr 8

e-mail: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl www.pcpr.strzelceop.pl
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Szuka jej DPS w Strzelcach Opolskich. – Szukamy pielęgniarki na razie 
bezskutecznie – a jest pilnie potrzebna – mówi dyrektor DPS Jolanta 
Osuch. – Możemy ją zatrudnić na cały etat, na pół czy ćwierć etatu. Każde 
ręce są potrzebne – stąd nasz powtórny apel. Prosimy, zgłoście się! To 
naprawdę bardzo pilne.

DPS w Strzelcach Opolskich już nie jest obiektem zamkniętym. Przyjmuje 
nowych mieszkańców. Od chwili, gdy ponownie wracać zaczął do normalności, 
przyjęto już 8 nowych mieszkańców z województwa opolskiego. Na kolejnych 
czeka jeszcze 11 miejsc.

Owo „wracanie do normalności” oznacza jednak przestrzeganie wprowa-
dzonego systemu pracy w systemie skoszarowanym – 8 dni pracownicy są na 
miejscu, potem mają osiem dni wolnego. Dotychczas ten system sprawdzał się: 
nie odnotowano ani jednego przypadku zachorowania ani wśród mieszkańców, 
ani wśród personelu. – Taka była decyzja załogi, za co jestem bardzo wdzięczna - 
mówi dyrektor Jolanta Osuch. – Na razie więc zmian w pracy nie będzie, bo każdy 
się boi, a po co burzyć coś, co w praktyce zdaje egzamin? Tym bardziej, że nie 
tylko w kraju notuje się wzrost liczby zachorowań, ale  i w powiecie strzeleckim. 
Nikt nie chce przylwec tu choroby. Bronimy się przed nią na wszelkie możliwe 
sposoby. Stąd praca w ostrym reżimie sanitarnym, w systemie skoszarowanym.

Każdy nowy mieszkaniec poddawany jest testowi na koronowirusa (finan-
sowane są przez wojewodę opolskiego), ale i tak poddawany jest 14-dniowej 
kwarantannie. Ta odbywa się w wyznaczonych pokojach w DSP w Strzelcach 
Opolskich, praktycznie w ścisłej izolacji: nie może wychodzić z pokoju, kontaktuje 
się tylko z bardzo ograniczoną liczbą personelu. Dopiero po okresie kwarantanny 
kierowany jest do właściwej placówki, czyli albo zostaje w strzeleckim DPS, albo 
przenoszony jest do DPS w Leśnicy czy w Szymiszowie. Tam wprawdzie trwają 
prace modernizacyjne, ale nasi mieszkańcy ani przez moment nie mają kontaktu 
z pracującymi przy nich osobami. 

Liczba zakażonych rośnie. Stan 
na 16 czerwca: 407 nowych zakażeń 
w kraju, w tym – 8 przypadków w 
województwie opolskim, z tego trzy 
– w powiecie strzeleckim. 

Dwa tygodnie temu, kiedy ukazał się poprzedni numer naszego dwutygo-
dnika liczba zakażonych w naszym województwie wynosiła 662 osoby (stan na 
2 czerwca), natomiast w powiecie strzeleckim – 82. 

Dziś (stan na 16 czerwca) w województwie mamy łącznie 811 potwierdzo-
nych przypadków, zmarło 50 osób. W naszym powiecie od początku epidemii 
odnotowano 111 przypadków zachorowań.

Liczba zachorowań na Opolszczyźnie rośnie, ale nie zmienia się nic w staty-
stykach wykonywanych testów: jesteśmy na ostatnim miejscu w Polsce. 

15 czerwca na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się kolejna aktua-
lizacja – do tej pory przetestowano 1.203.647 próbek w kraju. W Opolskiem 
wykonano tylko 9.584 testów. Drugie od końca jest województwo lubuskie. I 
nie jest prawdą, co można wyczytać na niektórych portalach (np. medonet.pl), 
że „Mała liczba testów wynika z tego, że w tych województwach działa najmniej 
laboratoriów przystosowanych do badania próbek pobranych od pacjentów z 
podejrzeniem zakażenia”.

Prawdą jest, że w województwie lubuskim są tylko trzy laboratoria, ale tam 
wykonano 15.624 testów. W województwie opolskim laboratoriów wykonujących 
testy na COVID-19 jest pięć, tyle samo co w województwie podlaskim (30.320 
testów) i podkarpackim (22.841 testów). Zestawienie tych liczb z liczbą testów  
na Opolszczyźnie może budzić zdziwienie. 

Zanim nam ktoś odpowie, dlaczego u nas tych testów jest tak mało, o ile 
taka odpowiedź w ogóle nadejdzie, może lepiej zastosujmy się do zaleceń 
znanego z częstych wystąpień w mediach na temat rozwoju epidemii dr. Pawła 
Grzesiowskiego, prezesa Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, który  15 czerwca 
na swoim Twitterze opublikował zasadę unikania czterech „zet”:
1.  zbyt bliskiego kontaktu (mniej niż dwa metry);
2.  zamkniętych pomieszczeń (bez dopływu świeżego powietrza);
3.  źle wentylowanych miejsc;
4. zatłoczonych miejsc.

„Jeśli nie chcesz dać się zarazić, noś maskę w tłumie, zachowuj bezpieczny 
dystans i często myj ręce" - - dodaje dr Grzesiowski.

Koronawirus ciągle groźny. 
Unikaj czterech „zet”

Pielęgniarka 
potrzebna od zaraz! Matura 2020 jest absolutnie wy-

jątkowa. Zapisze się w historii. To 
jedyna – jak dotąd, i oby więcej takich 
nie było – przeprowadzana, bo jeszcze 
trwa, w czasie epidemii koronawirusa. 
Jej termin to czerwiec, a nie tradycyjny 
maj. Niby lepiej, bo więcej czasu na 
naukę, ale za to ponad miesiąc była 
to nauka zdalna. Wspólnych powtórek 
materiału nie było, ale od 18 maja 
możliwe były w szkołach konsultacje  z 
nauczycielami przedmiotów, z których 
maturzyści zdają egzamin.

Matura w czasach epidemii

Maraton maturalny rozpoczął się w poniedziałek 8, zakończy rów-
nież w poniedziałek, 29 czerwca. Egzaminy tylko pisemne. Oprócz tych 
z języka polskiego, obcego i matematyki na poziomie podstawowym, 
obowiązkowy jest też co najmniej jeden egzamin z wybranego przed-
miotu na poziomie rozszerzonym (maksymalnie może być ich sześć). 
Wszystkie przeprowadzane w ostrym reżimie sanitarnym. 

Mogli przystąpić do nich tylko uczniowie zdrowi, nieobjęci kwaran-
tanną. Przychodząc do szkoły - musieli mieć zakryte usta i nos, zachować 
przynajmniej 1,5 metrowy dystans między sobą. Taką samą odległość 
– we wszystkich kierunkach - trzeba było zachować między stołami w 
salach, gdzie odbywały się egzaminy. Żeby sprostać tym wymogom, w 
naszej największej szkole, czyli CKZiU, egzamin odbywał się w 14 salach 
Obowiązkowa była dezynfekcja rąk. Uczniowie nie mogli gromadzić się 
przed ani po egzaminach w większych grupach. 

Dla maturzystów, którzy nie mogli przystąpić do egzaminów w 
czerwcu np. ze względu na chorobę czy kwarantannę, dodatkową sesję 
zaplanowano od 8 do 14 lipca. Wyniki matur z obu terminów ogłoszone 
zostaną do 11 sierpnia. 

Maturzystka A. (LO): - Język polski 
uważam za łatwy. ,,Wesele” miałam w 
pamięci, więc i przywołanie kontekstu 
nie było problemem. Pierwsza część, 
czyli czytanie ze zrozumieniem, poszło 
mi szybko. Z matematyką, którą zda-
wałam na poziomie podstawowym, 
też sobie poradziłam. Jestem dobrej 
myśli. Najbardziej boję się rozszerzenia  
biologii w przyszłym tygodniu.

Maturzysta B. (LO): - Z matematyki 
liczę na o najmniej 90 procent. Spraw-
dziłem w modelu odpowiedzi i wiem, 
że poszło mi nieźle. Przede mną roz-
szerzenie z informatyki i to na wyniku 
z tego egzaminu najbardziej mi zależy, 
bo chciałbym studiować informatykę 
stosowaną. Język polski? Myślę, że też 
nie jest źle.

Maturzystka C. (LO): - Wszystkie 
dotychczasowe egzaminy - z polskiego, 
matematyki i angielskiego na poziomie 

Był stres. Było prosto. Było za trudno

podstawowym były całkiem proste. 
Trochę obawiam się o rozprawkę na 
rozszerzeniu z angielskiego, ale gene-
ralnie matura na razie przebiega bez 
zakłóceń. Najbardziej cieszy mnie, że 
nie ma w tym roku egzaminu ustnego. 
Nie jest mi do niczego potrzebny, bo 
plany związane ze studiami mam zu-
pełnie inne, a to tylko niepotrzebny 
stres.

Maturzysta D. (LO): - Język pol-
ski - i na poziomie podstawowym, i 
rozszerzonym - był dla mnie łatwy. 
Matematykę chcę po prostu zaliczyć 
i myślę, że mi się to uda, bo nie było 
w niej nic, czego nie ćwiczyliśmy na 
lekcjach. 

Maturzysta E. (Technikum): - Język 
polski na poziomie podstawowym 
– prosty, tematy przewidywalne. 
Trudniejszy na poziomie rozszerzo-
nym. Za to matematyka – dramat! 

Liczę jednak, że te 30 proc. zdobędę. 
Język angielski podstawowy – bardzo 
prosty, bardzo dobrze mi poszedł, na 
poziomie rozszerzonym – na dobrym. 
Egzamin z przedmiotu dodatkowego 
jeszcze przede mną.

Maturzysta F. (Technikum): - Stres, 
stres, stres. Najpierw – z powodu całej 
sytuacji związanej z epidemią. Potem – 
z powodu języka polskiego. Nie jestem 
humanistą. 

Maturzysta G. (Technikum): - 
Wchodzę do sali… wydaje się, że 
wszystko zapomniałem! Język polski 
jakoś poszedł. Matematyka, i ta na 
poziomie podstawowym i rozszerzo-
nym – chyba nieźle. Dobrze za to język 
angielski, na obu poziomach. Egzamin 
dodatkowy jeszcze mnie czeka.

Maturzysta H. (Technikum): - Język 
polski poszedł mi całkiem nieźle, ma-
tematyka na obu poziomach – dobrze, 
może nawet lepiej niż dobrze, choć 
moi koledzy nie byli z tego egzaminu 
zadowoleni, bo uważali, że był trudny. 
Przede mną jeszcze informatyka, też 
na obu poziomach. Myślę o studiach 
na informatyce, więc sporo się przygo-
towywałem. Ale lepiej nie zapeszać…

Rozrzut opinii zdających o tegorocznych maturach jest ogromny.  Wypowia-
dają się oszczędnie. Przede wszystkim – nie chcą zapeszać, dlatego pozostają 
anonimowi. O dziwo, po egzaminach, zwłaszcza w pierwszych dniach, zgodnie z 
zaleceniami – nie spotykali się, by omówić, jak komu poszło.  „Przestrzegaliśmy 
tego ściśle” - mówią. Ale to nie znaczy, że wrażeniami się nie dzielili. Od czego 
są komunikatory… Tam emocji nie brakowało.

Jest jak nowy! Wreszcie jest, moż-
na powiedzieć. Wreszcie, bo remontu 
domagał się od lat, a projekt jego 
przebudowy powstał już cztery lata 
temu, w 2016 roku. Ciągle jednak nie 
było wystarczającej ilości pieniędzy w 
naszym budżecie. Powiat Strzelecki 
zdobył jednak dofinansowanie. Inwe-
stycja ruszyła, a my informowaliśmy o 
niej na bieżąco.

24 lutego oficjalnie odbyło się 
oficjalne przekazanie placu budowy 
wykonawcy, czyli katowickiej firmie 
PTM Construction Sp. z o.o., która 
wygrała przetarg. Rozpoczęcie robót, 
zgodnie z planem nastąpiło w marcu, 
a termin ich zakończenia przewidziano 
na 6 czerwca tego roku. I udało się 
terminu dotrzymać, mimo trwającej 

Most niemal za milion

epidemii koronawirusa!
Most w Grodzisku został dzisiaj 

oficjalnie oddany do użytku. Odbioru 
dokonali Starosta Strzelecki Józef Swa-
czyna wraz z pracownikami z Wydziału 
Dróg Powiatowych nadzorującymi 
inwestycję, Rada Sołecka Grodziska, a 
także wykonawca i nadzór inwestorski. 

„Przebudowa mostu JNI 30004496 w 
ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbi-
cko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. 
Główna” - tak brzmi oficjalna nazwa 
zadania. 437 113,74 zł to środki własne 
wyłożone przez powiat, natomiast z 
Funduszu Dróg Samorządowych do-
finansowanie wyniosło 520 375,71 zł. 

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1
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Św. Anny jest jednostką Powiatu Strze-
leckiego. I na nim także koronawirus 
odcisnął swoje piętno.

Po ogłoszeniu stanu epidemicz-
nego, podobnie jak inne turystyczne 
obiekty, zostało zamknięte. Teraz, od 
maja, po poluzowaniu obostrzeń, wra-
ca do normalnego funkcjonowania. 
W miarę normalnego - nie wszystkie 
obostrzenia zostały złagodzone. Liczą-
ce 50 miejsc noclegowych schronisko 
dziś może przyjąć zaledwie 20 gości.

- Teoretycznie tylko tylu, bo w 
praktyce może ich być nieco więcej. 
Wszystko zależy od tego, czy odwie-
dzą nas turyści indywidualni, czy całe 
rodziny – mówi dyrektor SSM Danuta 
Kupny. – Jeśli w pokoju 4-osobowym 
zamieszka jedna rodzina, to w drugim, 
podobnej wielkości, mogą być zakwa-
terowane dwie obce osoby. Gdyby tej 
rodziny nie było, to w dwóch 4-osobo-
wych pokojach moglibyśmy umieścić 
tylko czterech niespokrewnionych 
gości; nadal obowiązują nas rygory 
związane z zachowaniem społecznego 
dystansu. 

Nie tylko to zmieniło się na skutek 
epidemii. W placówce, w której zawsze 
drobiazgowo dbano o czystość, teraz 
obowiązuję ścisły reżim sanitarny. 
Dezynfekuje się wszystko. Nie tylko 
ręce, co można zrobić w jednym z 
kilku punktów z dozownikami płynu 
umieszczonych w Schronisku, ale także 
klamki, drzwi, blaty, stoliki, poręcze 

Klucze też trzeba dezynfekować

DPS w Szymiszowie zmienia się 
nie tylko „od frontu”, choć akurat te 
widoczne są gołym okiem, bo elewacja 
zyskuje nowy blask. Właściwie – jest 
już na ukończeniu; właśnie osadzane 
są nowe okna.

 Ogromne zmiany zachodzą rów-
nież, a może przede wszystkim – we-
wnątrz obiektu. Modernizowana jest 
cała instalacja wodno-kanalizacyjna, 
instalacja centralnego ogrzewania, 
już poprowadzone są wszystkie pio-
ny, rury, zamontowane grzejniki. W 
każdym z tych punktów można by 
zrobić zdjęcie, ale jakość zmian widać 
doskonale w kotłowni, co pokazujemy 
na zdjęciach.

 Już nie ma w niej 
kotła opalanego węglem. 
Do ogrzewania budyn-
ku i pozyskania ciepłej 
wody wykorzystane zo-
staną odnawialne źród-
ła energii. Wykonawca 
właśnie przygotowuje się 
do sprowadzenia trzech 
pomp ciepła, ich mon-
tażu i zainstalowania w 
Szymiszowie; odwierty 
są już gotowe.

Trwająca epidemia 
COVID-19 nie spowodo-
wała większych pertur-
bacji w pracach moder-
nizacyjnych. A właściwie 
tych prowadzonych na 
zewnątrz. Do środka eki-
py wykonawcy weszły 
dopiero 15 maja. To jed-
nak też odbywa się przy 
zachowaniu specjalnych 
środków ostrożności: 
kolejne skrzydła wyłą-
czane są z normalnego 
funkcjonowania DPS, 

Inwestycja za ponad 
8,7 milionado 180 m kw. powierzchni. Ozono-

wanie co prawda wydłuża nieco czas 
sprzątania (po ozonowaniu pokój musi 
zostać zamknięty przez co najmniej 
dwie godziny), ale za to jesteśmy 
pewni, że działamy nie tylko zgodnie 
z wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Kuratorium Oświaty, ale 
przede wszystkim – dla dobra naszych 
gości. - Zawsze o nich dbaliśmy. 

To przecież schronisko, na luksusy 
liczyć tu nie można, ale na wygodę i 
czystość – zawsze. Od pokoi, poprzez 
łazienki, kuchnie, korytarze, recepcję. 
Teraz wszystko jeszcze może pachnie 
płynem dezynfekcyjnym. 

Tak więc Schronisko czeka na 
gości. Istotnie, pojawią się ich coraz 
więcej. Choć nie tylu, ile SSM mogłoby 
przyjąć. Czerwiec był zawsze w schro-
niskach młodzieżowych okresem naj-
większego ruchu, podobnie wrzesień. 
Przyjeżdżały wycieczki, organizowano 
zielone szkoły, rajdy turystyczne. Teraz 
na zorganizowane grupy liczyć nie 
można.

- Przyjeżdżają turyści indywidual-
ni, cykliści, rodziny. W lipcu zapewne 
gościć będziemy pielgrzymów zmie-
rzających na odpust do Świętej Anny 
– mówi dyrektor D. Kupny. – Sierpień 
to również czas pielgrzymek. Restau-
racje i hotele w okolicach Góry św. 
Anny rozpoczynają działalność, szykują 
się do wesel. Zapewne i nasze SSM na 
tym skorzysta. Cieszymy się ze zwięk-
szającego się ruchu turystycznego, bo 
za nami ciężkie czasy. Nie rozpoczęły 
się wraz z wprowadzeniem stanu epi-
demicznego. Już wrzesień ubiegłego 
roku był trudny, bo trwały strajki 
nauczycieli, zaplanowane wycieczki 
odwoływano. Może wrzesień tego 
roku będzie nieco lepszy, ale… może 
być zupełnie inaczej, bo nie wiadomo, 
jak rozwinie się sytuacja epidemiczna 
w kraju. 

Wszystkie niezbędne, a przydatne 
dla odwiedzających informacje, można 
znaleźć na stronie internetowej SSM i 
na Facebooku. Jest tam też oczywiście 
zakładka „koronawiurs”. Tak dobrze 
zrobiona, że do dyrektor naszego SSM 
zwrócił się Zarząd Polskiego Towa-
rzystwa Schronisk Młodzieżowych z 
pytaniem, czy inne tego typu placówki 
mogą ją kopiować i przenieść na swoje 
strony internetowe.

SSM w Górze Świętej Anny czeka 
na gości. Jest tanie. Zapewnia dobre 
warunki wypoczynku i pobytu. Miłą 
atmosferę. Uprzejmą obsługę. I takie 
widoki, jak ten malowniczy zachód 
słońca na stronie pierwszej.

itd. Nawet klucze. Także długopisy w 
recepcji. Kupiony został nawet ozona-
tor, do przeprowadzania ozonowania 
pokoi po pobycie każdego z gości.

- Nie kupiliśmy bardzo drogiego 
sprzętu – mówi dyrektor D. Kupny. 
– Nasze Schronisko jest małe, więc 
wystarczy nam taki, który dezynfekuje 

Gości przyjmuje się tak, by w 
recepcji nie było tłoku: umawiani są 
na konkretną godzinę. Wprowadzono 
też możliwość opłacania pobytu kartą. 
W częściach wspólnych Schroniska, a 
więc korytarzu, kuchni – obowiązuje 
noszenie maseczek i rękawiczek (a te 
są w każdym z pokoi).

ich mieszkańcy przenoszeni są do 
innych pomieszczeń, a więc nie mają 
najmniejszego kontaktu z remontow-
cami, nawet w korytarzach, nawet w 
przelocie. 

Wartość zadania pn.: „Termomo-
dernizacja budynku filii DPS Strzel-
ce Opolskie w Szymiszowie wraz 
z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii, w ramach zadania 
pn.: „Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” wynosi 
8.728.537 zł, z czego 2.615.220 zł 
stanowi dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej.

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

Miejsce na wieczorne ognisko

Wygodne pokoje czekają

Łazienki lśnią czystością

Kotłownia węglowa przed...

Kotłownia węglowa po...

Te zdjęcia robią wrażenie

Studnia zbiorcza z odwiertów 
z pomp ciepła



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

Na terenie naszego powiatu znaj-
duje się ponad 400 obiektów małej 
architektury sakralnej, zdecydowana 
większość to krzyże z figurą Chrystusa. 
Spotyka się figury, które są odlewane z 
metalu, drewniane, a nawet wycinane 
z blachy. Drugą co do częstotliwości 
występowania jest figura Matki Bo-
skiej. 

Za to prawdopodobnie jedyna w 
naszym regionie kapliczka poświę-
cona św. Sebastianowi znajduje się 
w Gąsiorowicach. Od niej właśnie 
zacznę dzisiejszy odcinek. Dlaczego?  
Mamy czas epidemii a św. Sebastian 
jest patronem chorych na choroby 
zakaźne i orędownikiem w czasach 
zarazy. Dodajmy w tym miejscu, że nie 
jedynym. W chorobach zakaźnych oraz 
w czasie zarazy wzywani byli również 
inni święci: Antoni, Erazm, Franciszek 
Salezy, Genowefa, Kajetan z Thieny, 
Oswald, Roch, Rozalia z Palermo i 
Wawrzyniec.

 Św. Sebastian (będący również 
patronem inwalidów wojennych, 
kamieniarzy i ogrodników) przedsta-
wiany jest często jako młodzieniec 
przywiązany do słupa, przeszyty 
strzałami, czyli w sposób obrazujący 
męczeńską śmierć tego rzymianina 
(prawdopodobnie w roku 288). Ka-
pliczka w Gąsiorowicach ma związek z 
epidemią – prawdopodobnie cholery 
- nawiedzającą wieś. 

W naszym powiecie częściej spoty-
ka się innych patronów kapliczek – św. 
Jana Nepomucena i św. Floriana. Kult 
Jana Nepomucena rozwinął się w XVIII 
wieku po kanonizacji męczennika. 

Święci patroni kapliczek
Święty Jan Nepomucen jest patronem 
Czech, mostów i przepraw, opiekunem 
życia codziennego, orędownikiem 
dobrej spowiedzi, sławy i honoru; 
broni przez obmową, pomówieniem 
i zniesławieniem. W tradycji ludowej 
chronił przed powodzią i klęską suszy. 
Przedstawiany jest w postaci stojącej, 
w stroju kanonika (sutannie, komży ze 
stułą, pelerynie i birecie na głowie), z 
krucyfiksem i gałązką palmową w dło-
niach symbolizującą męczeństwo. Jako 
patron spowiedzi - również z książką 
w dłoni i z palcem na ustach. Czasem 
jego głowę otacza aureola z pięciu 
gwiazd symbolizujących pięć cnót 
męczeńskich. Św. Jan Nepomucen jest 
jedynym świętym obok Najświętszej 
Marii Panny przedstawianym z gwiaz-
dami wokół głowy. 

W naszym powiecie niewiele jest 
wizerunków św. Jana Nepomucena 
potocznie zwanych „nepomukami” 
stojących przy drogach. Jeden z nich 
znajduje się w Centawie przy ulicy 
Powstańców Śląskich. Figura pochodzi 
z roku 1903, odnowiona została w 
roku 2006. Stoi tuż przy strumieniu 
co wskazuje, że intencją postawienia 
była ochrona przed powodzią. Druga 
figura znajduje się w Siedlcu przy 
ulicy Wiejskiej. W przeciwieństwie 
do figury z Centawy święty z Siedlec 
jest przedstawiony z palmą w ręku 
(symbolem męczeńskiej śmierci) 
oraz aureolą z gwiazd (wg jednego z 
żywotów gwiazdy Janowi Napomuce-
nowi miała przekazać Maryja). Figura 
pochodzi z roku 1746. Trzecia figura 
Jana Nepomucena znajduje się Izbicku 

przy bocznym wejściu na cmentarz. 
Jest najstarsza – pochodzi z 1723 roku. 
Głowę świętego otacza aureola, a biret 
z czterema rogami (jeden z atrybutów) 
trzyma w ręku. Kolejna figura znajduje 
się na rynku w Leśnicy. Pochodzi z I 
połowy XVIII wieku. Jej fundacja ma 
związek z pożarami, które nawiedzały 
miasto. Największy wg przekazów wy-
buchł 6 czerwca 1711 roku. Figurę wy-
konał Melchior Österreich. Znacznie 
częściej figury świętego umieszczano 
w kapliczkach. W gminie Izbicko takie 
kapliczki znajdują się m.in. w Krośnicy 
oraz Sprzęcicach. Można je spotkać 
również m.in. w Kluczu, Zimnej Wód-
ce, Kielczy, Żędowicach, Grodzisku, 
Dolnej, Krasowej. Okazała kapliczka 
znajduje się w murze otaczającym 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny w Porębie.

Drugim świętym przedstawianym 
dość powszechnie (choć nie u nas) jest 
św. Florian – żyjący na przełomie III i IV 
wieku żołnierz rzymski. W czasie prze-
śladowań chrześcijan ujął się za nimi i 
został skazany na śmierć i utopiony w 
rzece Enns (Ainza). Początki jego kultu 
w Polsce sięgają panowania Kazimie-
rza Sprawiedliwego, który w 1184 roku 
sprowadził szczątki świętego do Krako-
wa i umieścił je m.in. w katedrze na 
Wawelu. W 1436 roku został zaliczony 
do grona głównych patronów Polski 
wraz ze świętymi: Wojciechem, Wac-
ławem i Stanisławem. Przedstawiany 
jest jako młody mężczyzna w stroju 
rzymskiego oficera, z krzyżem (lub 
proporcem) w lewej ręce i naczyniem 
w prawej, z którego leje wodę na pło-

nący budynek. Atrybutami świętego są 
również: palma męczeństwa, kamień 
młyński i orzeł. Jedna z legend głosi, że 
św. Florian ugasił pożar jednym wia-
drem wody – jest patronem strażaków. 

W Siedlcu przy ulicy Wiejskiej 
obok remizy strażackiej znajduje się 
najbardziej okazała figura wyobraża-
jąca świętego. Remiza strażacka jest 
typowym miejscem, gdzie można 
spotkać św. Floriana. W Strzelcach z 
kolei św. Floriana można zobaczyć we 
wnęce bramy wjazdowej do zamku. 
W Ligocie Czamborowej znajduje się 
kaplica poświęcona św. Florianowi i 
Najświętszej Marii Pannie Wspomo-
żenia Wiernych. Kapliczka pochodzi z 
1674 roku. Figurę świętego znajdziemy 
też we wnęce kaplicy w Otmicach. W 
Leśnicy przy ul. Porębskiej znajduje 
się kapliczka ufundowana jako wotum 
dziękczynne za ocalenie gospodar-
stwa. Ciekawa kapliczka znajduje się w 
Suchej przy ulicy Kościelnej. Ma kształt 
słupa z trzema półkolistymi arkadami. 
W niszy znajduje się ludowa rzeźba św. 
Floriana. Według przekazów postawio-
no ją w miejscu, gdzie zginął strażak.

W Gąsiorowicach znajduje się 
prawdopodobnie jedyna w naszym 
regionie kapliczka poświęcona św. 
Sebastianowi. Św. Sebastian – rzymia-
nin - poniósł śmierć prawdopodobnie 
w roku 288. Jest patronem chorych 
na choroby zakaźne, inwalidów wo-
jennych, kamieniarzy. Jest również 
orędownikiem czasów zarazy. Przed-
stawiany jest często jako młodzieniec 
przywiązany do słupa, przeszyty strza-
łami. Kapliczka w Gąsiorowicach ma 

związek z chorobą (prawdopodobnie 
cholerą) nawiedzającą wieś. 

Wśród patronów kapliczek w na-
szym powiecie można znaleźć jeszcze 
innych świętych, m.in. św. Franciszka, 
Jana Chrzciciela. Również opisane 
przeze mnie kapliczki to tylko część z 
tych, które są poświęcone św. Janowi 
Nepomucenowi oraz św. Florianowi. 

Po więcej informacji zapraszam jak 
zwykle na moją stronę internetową. 
Poszukuję informacji o kapliczkach i 
krzyżach w naszym powiecie jak rów-
nież o ich budowniczych. Często jako 
budowniczy widnieje J. Lika z Izbicka 
(Stubendorf), i jeśli ktoś  posiada 
informację o nim, to bardzo proszę o 
podzielenie się tą wiedzą.

Wojciech Majkowski

Czy przez  pandemię zmieniło się 
coś w prawach konsumentów, czy 
zmieniły się terminy oczekiwania na 
rozpatrzenie reklamacji? 

Zaistniała sytuacja nie zmieniła 
przepisów prawa z wyjątkiem usług tu-
rystycznych, gdzie konsumenci muszą 
fizycznie czekać ponad 180 dni na zwrot 
zaliczek. Jednak w praktyce wiele usług 
i reklamacji jest opóźnionych, mimo 
że przepisy w pozostałym zakresie nie 
uległy zmianie i terminy rozpatrzenia 
reklamacji są takie, jakie były. Dlatego 
w razie problemów warto skorzystać z 
pomocy Rzecznika Konsumentów. 

Czy faktycznie specustawa ograni-
czyła prawa konsumentów w zakresie 
usług turystycznych? 

W związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiczną ustawą z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada na pytania
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568) wprowadzono 
zmiany odnoszące się do prawa tury-
stycznego Wydłużone zostały terminy 
dotyczące skuteczności odstąpienia 
i tym samym przesunięcie terminu 
na zwrot należności. Jeśli w związku 
z epidemią koronawirusa podróżny 
zdecyduje się od umowy odstąpić, to 
odstąpienie stanie się skuteczne za 180 
dni, a organizator będzie zobowiązany 
do zwrotu należności w terminie ko-
lejnych 14 dni. W praktyce oznacza to, 
że podróżny powinien otrzymać zwrot 
należności najpóźniej w terminie 194 
dni. Nowe zasady obowiązują w tych 
przypadkach, gdy odstąpienie lub roz-

wiązanie umowy nastąpiło począwszy 
od dnia 13 marca 2020 r. albo w tej 
dacie organizator nie dokonał zwrotu 
poniesionych przez podróżnego opłat 
lub wpłat i termin 14 dni na zwrot nie 
upłynął przed 13 marca 2020 r. Od-
stąpienia od daty 28 lutego podlegają 
nowym przepisom, chyba, że przed 
13 marca organizator dokonał zwrotu 
wpłat. Zatem Pana odstąpienie jako 
dokonane w dniu 14 marca 2020 r. 
podlega zmienionym przepisom. Nie 
uległ natomiast zmianie termin na 
zwrot należności - wynosił on i nadal 
wynosi 14 dni kalendarzowych. Biuro 
jest zatem zobowiązane do zwrotu 
należności w terminie 14 dni kalen-
darzowych, a nie roboczych. Zmianie 
uległ natomiast termin skuteczności 
odstąpienia - czyli przesunięcie w cza-
sie skutku, od którego biegnie termin 

14 dni na zwrot należności. Trzeba 
się jednak liczyć z tym, że organizator 
może bronić się treścią przepisów 
specustawy. Zapisy tej ustawy budzą 
kontrowersje i wątpliwa jest ich zgod-
ność z dyrektywą, jednakże brak w 
tym zakresie stanowiska polskich jak i 
unijnych instytucji czy sądów. Wiążącej 
interpretacji i rozstrzygnięcia w sprawie 
może dokonać sąd, jednakże oczekiwa-
nie na orzeczenie oznacza, że najpraw-
dopodobniej termin 194 dni zapadnie 
wcześniej. Bardzo wielu konsumentów 
zgłasza się z problemem zamrożenia 
ich środków, a zatem - przerzuceniem 
skutków epidemii właśnie na nich. Jest 
to sytuacja trudna, warto negocjować 
takie sprawy z organizatorem turystyki, 
jednak faktem jest, że przepisy są nie-
korzystne dla konsumentów. 

Czy prawdą jest, że z powodu epi-

demii nie można odstąpić od umowy 
poza lokalem przedsiębiorstwa? By-
łam na pokazie w reżimie sanitarnym, 
skusiłam się na darmowy telewizor, a 
naciągnięto mnie na zakup towarów 
na ponad 11 000 zł. Podobno z powo-
du epidemii i ostrożności związanej 
z ewentualnym skażeniem towarów 
nie można od takiej umowy odstąpić?

Nie jest to prawdą. Zgłaszają sie do 
mnie konsumenci, których tak poinfor-
mowano, ale przepisy nie zmieniły się. 
Konsument ma prawo do odstąpienia 
od umowy poza lokalem do 14 dni. 
Ryzyko prowadzenia takiej działalno-
ści jak zawsze, także  i teraz, obciąża 
przedsiębiorcę. Nie wierzmy w to, co 
nam mówią i konsultujmy wszelkie 
wątpliwości.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Centawa

Gąsiorowice

Siedlec Poręba

Siedlec

Sucha
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Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
1.  Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
2. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
3. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
4. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
5. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
6. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów Śląskich 15, tel. 77/461-02-92
7. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
8.  Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
9.  Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55

CZERWIEC 2020

DYŻURY APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2020 r.

11. „Pro-Pharma”
12. „Gemini”
13. „Śląska”
14. „Słoneczna”
15. „Vita”
16. „Dr. Max” 
17. „DOZ Apteka”
18. „LIBRA”
19. „Multifarm”
20. „Pro-Pharma”

21. „Gemini”
22. „Śląska”
23. „Słoneczna”
24. „Vita” 
25. „Dr. Max”
26. „DOZ Apteka”
27. „LIBRA”
28. „Multifarm”
29. „Pro-Pharma”
30. „Gemini”
 

1. „Multifarm”
2. „Pro-Pharma”
3. „Gemini”
4. „Śląska”
5. „Słoneczna”
6. „Vita” 
7. „Dr. Max” 
8. „DOZ Apteka”
9. „LIBRA”
10. „Multifarm”

Strzelce Opolskie, dnia 09.06.2020 r.

STAROSTA  STRZELECKI
 
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu 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 9 czerwca 2020 r. na rzecz Powiatu Strzeleckiego decyzji nr 238/2020 
o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącego mostu, kładki dla pieszych i części 
kamiennych murów oporowych w Leśnicy ul. Zdzieszowicka na działkach 
ewid. 1965, 1809, 1848, 2001, 2002 obręb ewid Leśnica, jednostka ewid. 
Leśnica - miasto oraz budowę mostu w Leśnicy ul. Zdzieszowicka na działkach 
ewid. 1965, 1809, 1848, 2001, 2002 obręb ewid Leśnica, jednostka ewid. 
Leśnica - miasto, w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa mostu JNI 300044741 
w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w 
m. Leśnica ul. Zdzieszowicka”.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać 

telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 09.06.2020 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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 9 czerwca 2020r. na rzecz Powiatu Strzeleckiego decyzji nr 
237/2020 o pozwoleniu na przebudowę drogi powiatowej 1401 O Zdzieszo-
wice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową 
ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich na 
działkach ewid. nr: 1173, 1174, 1215, 1310, 1311, 1347 obręb ewid. Leśnica 
jednostka ewid. Leśnica - miasto i działkach ewid. nr: 198/1, 855, 869 obręb 
ewid. Lichynia jednostka ewid. Leśnica - obszar wiejski.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać 
telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

O B W I E S Z C Z E N I E     
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
że dnia 15 czerwca 2020r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego, decyzję administracyjną Nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg publicznych 
ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w ramach zadania 
„Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w 
Strzelcach Opolskich” na działkach nr:
- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale,

działki 
w liniach 

rozgraniczajacych

Nr działki 
po podziale,

działki 
poza liniami 

rozgraniczajacymi
1. 2777/3 15 Strzelce Op. - -
2. 3235 15 Strzelce Op. 3235/1 3235/2
3. 3236 15 Strzelce Op. - -
4. 3239/3 15 Strzelce Op. - -

-  poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących 
teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz mapy Obręb Nr działki 
po podziale

1. 2694/1 15 Strzelce Op. -
2. 3034 15 Strzelce Op. -
3. 3234 15 Strzelce Op. -
4. 3237 15 Strzelce Op. -
5. 4994/73 25 Strzelce Op. -

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zaintereso-
wane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w 
Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-
-Budowlany, ul. Jordanowska 2, (w godzinach pn. 7.30-17.00.  wt. - cz. 7.30-
15.30, pt. 7.30-14.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 16 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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Wakacje w Powiatowym Centrum Kultury
W okresie wakacyjnym Powiatowe 

Centrum Kultury przygotowało ofertę 
zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. 
Wśród atrakcji dla najmłodszych znaj-
dzie się cykl tematycznych warsztatów. 
Pierwszy z nich odbędzie się w dnia 
13-17 lipca w godzinach 10.00 - 12.00 
i będzie nosić tytuł "Artystyczne lato". 
Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na 
codzienną dawkę atrakcji, w programie 
przygody z gliną, bajeczne łapacze snów 
czy plenerowe malarstwo na sztalugach. 
Kolejne wakacyjne tygodnie odbędą się 
w dniach 20-24 lipca, 27-31 lipca 3-7 
sierpnia oraz  10-14 sierpnia. Będą to 
tygodnie taneczne, muzyczne i czytel-
nicze. Z uwagi na aktualną sytuację epi-
demiczną nie przewidujemy serwowania 
posiłków (każdy musi przyjść ze swoim 
podpisanym napojem), dzieci będą ba-
wić się w mniejszych grupach i krócej, 
niż to zwykle latem bywało. Dorosłym 
mieszkańcom powiatu oferujemy 19 
lipca kino plenerowe w ogrodzie PCK, a 
31 lipca spektakl taneczno-akrobatyczny 
nawiązujący do motywów Nocy Świę-
tojańskiej (z uwagi na epidemię termin 
został zmieniony w stosunku do pierwot-
nego) czy koncert Natalii Kukulskiej na 
zakończenie wakacji. Wszystkie te wyda-
rzenia odbędą się w plenerze, z zacho-
wanie limitu osób na każde wydarzenia 
i obowiązujących organizatorów imprez 
kulturalnych obostrzeń sanitarnych. 
Wydarzenia plenerowe transmitowane 
będą jednocześnie on-line, by Ci, którzy 
obawiają się osobistego uczestnictwa 
w imprezach mogli skorzystać z nich za 
pomocą mediów społecznościowych.

 Joanna Popów-Bogdoł 
Dyrektor Powiatowego 

Centrum Kultury w Strzelcach Op.

Sukcesy naszych uczniów

Esej Szymona Cybulskiego z ZSP w Zawadzkiem był tak dobry, że zakwalifikował 
się do finału XV edycji Konkursu Papieskiego. Ostatnim etapem będzie finał 
odbywający się jednocześnie w 9 regionach Polski. Osoby zakwalifikowane do 
tego etapu przystępują do ustnej obrony swoich esejów przed komisją składa-
jącą się ze specjalistów w dziedzinach związanych z tematyką esejów, a także 
osób ściśle związanych z postacią Jana Pawła II. Szymon będzie miał okazję do 
rozmowy oraz przede wszystkim zaprezentowania swoich poglądów, udowod-
nienia prawdziwości stawianych w swoim tekście tez.

Uczennica strzeleckiego liceum 
Aleksandra Szecel została ogłoszona 
najskuteczniejszą zawodniczką Śląskiej 
Ligi Koszykówki Kadetek. Licealistka o 
81 punktów wyprzedziła drugą w ze-
stawieniu koszykarkę klubu MKS MOS 
Katowice. Aleksandra na co dzień gra 
w klubie MKS Strzelce Opolskie i jest 
podopieczną trenera Andrzeja Da-
maszka. Klub niedawno na posiedze-
niu zarządu podsumował przerwany z 
powodu pandemii sezon 2019/2020. 
W komunikacie podano, że strzelecka 
licealistka w ciągu 15 meczów zdobyła 
łącznie 357 punktów, co dało średnią 
23,8 pkt. na mecz. Szkoła serdecznie 
gratuluje i życzy dalszych sukcesów.

Marcin Kos

11 maja odbył się VI Konkurs Kombinatoryczno-Algorytmiczno-Logiczny Koala 
2020, w którym wzięło udział ponad stu uczniów ze szkół średnich województwa 
dolnośląskiego i opolskiego. Dominik Biernacki, uczeń LO im. W. Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich zajął bardzo wysokie 5. miejsce!

Często uczniowie mówią, iż znajomość fizyki jest niepotrzebna, nieprzydatna 
w życiu. Jakże się mylą, wiedzą ci uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego, którzy 11 marca 2020r. wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Fizycznym „Eureka 2020”,  przeprowadzanym przez Stowarzyszenie Upowszech-
niania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

W roku szkolnym 2019/2020 Konkurs przeprowadzany był w trzech kate-
goriach konkursowych: „Adept” – uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej, 
„Junior” – uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych i „Żak” – uczniowie II-IV 
klas szkół ponadpodstawowych. Test jednokrotnego wyboru składał się dla 
szkoły ponadpodstawowej z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną od-
powiedź) i jedno pytanie opisowe (0-8 punktów). Konkurs w formie testu został 
przeprowadzony w dniu 11 marca 2020 r., w ostatnim dniu nauki w szkole przed 
ogłoszeniem zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu pandemii. W konkursie 
wzięło udział 11 uczniów.

15 maja drogą mailową otrzymaliśmy informację o wyróżnieniach zdoby-
tych przez uczniów CKZiU. Wyróżnienia są przyznawane uczniowi, który uzyskał 
26 punkty. Takie tytuły w kategorii Junior zdobyli: Jacek Langer, Łukasz Ploch i 
Bartłomiej Paliwoda z klasy 1 Pam oraz Daniel Kała i Józef Mróz z klasy 1 Ta, w 
kategorii Żak: Piotr Łazik z 4 Tam,  Rafał Bieniek i Michael Woźnica z 3 Tca. 

Dla uczestników udział w konkursie niewątpliwie był sprawdzianem umie-
jętności i dostarczył rozrywki umysłowej oraz mam nadzieję, że przyczyni się do 
popularyzacji i pogłębiania wiedzy z zakresy tak przecież ciekawej fizyki.

Licealistka 
najskuteczniejsza 

w lidze

„Eureka 2020”

Uczniowie CKZiU wyróżnieni!

Koala 2020

Szymon w finale!

Dzięki dotacji 
celowej z budżetu 
Powiatu Strzele-
ckiego Powiatowe 
Centrum Kultu-
ry zakupiło do 
swoich zbiorów 
regionalnych uni-
katową kolekcję 
historycznych kar-
tek pocztowych z 
lat 1898 – 1956. 
Kolekcja prezen-
tuje powiat strze-
lecki i miasto Strzelce Opolskie. Na starych widokówkach zobaczyć można 
nieistniejące już obiekty przedwojennej architektury, ale i budynki, które prze-
trwały do naszych czasów, jak budynek obecnego Liceum Ogólnokształcącego 
czy Szpitala Powiatowego. 

Wiele z nich prezentuje strzelecki zamek przed jego zniszczeniem oraz 
okalający go park. Kolekcja, licząca 161 kart, w pełni zostanie po raz pierwszy 
pokazana w Regionalnej Izbie Tradycji PCK na wystawie we wrześniu bieżącego 
roku, ale już w czerwcu br. - w oparciu o wybrane z nich -przeprowadzona zostanie 
rodzinna gra terenowa. Pocztówki zostaną w niej użyte jako tropy i wskazówki 
do poruszania się po mieście. Planujemy także przeniesienie kolekcji do świata 
wirtualnego i udostępnienie jej w tej najbezpieczniejszej obecnie formie. 

Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Stare pocztówki 
i gra terenowa


