
- Skutki epidemii koronawirusa: odwołane wsparcie naszego samorządu dla orga-
nizacji pozarządowych i społecznych, odwołane Święto Chleba… Jak w tej chwili 
wygląda sytuacja finansowa Powiatu Strzeleckiego? 
- Topowe imprezy naszego samorządu, jak Gala Lauri czy Święto Chleba zostały od-
wołane. Rząd wprawdzie poluzował obostrzenia w organizowaniu zgromadzeń, ale 
zupełną iluzją wydaje się zachowanie podczas takich imprez wymaganego dystansu, 
który i tak został zmniejszony. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja epidemiczna 
– jeśli dojdzie do wyraźnego zmniejszenia zachorowań, może myśl o jakimś koncercie 
w Powiatowym Centrum Kultury wyjdzie ze sfery marzeń i stanie się rzeczywistością, 

Koronawirus zmienia nasze życie
- mówi starosta Józef Swaczyna

Nasze inwestycje

Nie mówiąc o tym, że i miejsca 
przybyło. A to bardzo pożądane w 
naszym Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie. Zwłaszcza teraz, gdy 
z powodu epidemii koronawirusa, 

Jest pięknie

wymagane są zwiększone odległości 
między pracownikami. Przy tym, a 
właściwie – przede wszystkim - trzeba 
było wziąć pod uwagę względy bez-
pieczeństwa.

dok. na str. 2

dok. na str. 4

Z ogromną radością informuje-
my, iż Narodowa Agencja Progra-
mu Erasmus plus bardzo wysoko 
oceniła nasz projekt praktyk za-
wodowych  w sektorze Kształcenie 
i Szkolenia Zawodowe przyznając 
98 punktów na 100 możliwych do 
zdobycia! Sukces jest tym większy, 
bowiem w tegorocznym konkursie 
wzięło udział aż 1035 szkół z całej 
Polski, z czego tylko trzy szkoły z 
województwa opolskiego otrzy-

Praktyki dla uczniów CKZiU 
na Wyspach Kanaryjskich!!!

mały dofinansowanie. Projekt jest skierowany do uczniów naszej 
szkoły, którzy będą realizować czterotygodniową praktykę na Te-
neryfie w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/22.

ZAPRASZAMY do nauki w szkole, która jest liderem w reali-
zacji wielu projektów z funduszy unijnych, posiada wieloletnie 
doświadczenie w organizacji praktyk zagranicznych m.in. w Austrii, 
Chorwacji, w Niemczech, na promach kursujących do Szwecji oraz 
na Malcie.

Teneryfa – to nowy kierunek, gdzie nasi uczniowie zdobywać 
będą cenne doświadczenie zawodowe, szlifując jednocześnie 
umiejętności językowe.

O tym, co dzieje się w trakcie re-
alizacji naszej największej inwestycji, 
czyli termomodernizacji budynku DPS 
w Szymiszowie piszemy właściwie 
w każdym numerze. Mamy się czym 
chwalić, bo jest nie tylko kosztowna, 
i mimo dofinansowania ze środków 
unijnych, Powiat Strzelecki dokłada 
ze swego budżetu całkiem niemało, 
ale i proekologiczna, z wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł energii. 
W dodatku prowadzona w czasie 
normalnego funkcjonowania Domu 
Pomocy Społecznej. Prawie normal-
nego, bo przecież mieszkańcy DPS 

Modernizacja 
z dbałością o detale

przenoszeni są ze skrzydła do skrzyd-
ła, w miarę wykonywania kolejnych 
etapów prac. Przy tym prace i życie 
wewnątrz Domu zostały tak zorga-
nizowane, by mieszkańcy nie stykali 
się z pracownikami firmy,  a oni – z 
mieszkańcami. Wszyscy dmuchają na 
zimne: epidemia koronawirusa trwa 
w najlepsze, zakażeń przybywa, choć 
wiele rygorów sanitarnych wprowa-
dzonych wcześniej zostało poluzowa-
nych. To jednak odgórne poluzowania, 
tu – są nadal utrzymywane. To dlatego 
do wewnątrz jednego skrzydła ekipy 

Absolwenci podstawówek już wy-
brali nowe szkoły. Do 10 lipca musieli 
zdecydować, do której placówki złożą 
wniosek i świadectwo. Ale to przecież 
nie koniec. Dokumenty trzeba będzie 
jeszcze uzupełnić o zaświadczenie 
o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
Czas na to – do 4 sierpnia. I to wtedy 
właściwie zakończy się cały proces 

Rekrutacja do szkół 2020/2021
rekrutacyjny. Uczniowie mogli w 
trzech szkołach składać papiery, ale 
musieli wskazać tę jedną – pierwszego 
wyboru. Mogą jednak jeszcze decyzję 
zmienić, wybierając inną, na przykład 
na miejscu, lub w pobliżu domu, 
niekoniecznie taką, do której trzeba 
dojeżdżać. 

Może się też zdarzyć, że ta zmia-
na będzie niejako wymuszona przez 
wymarzoną szkołę, bo w niektórych 
chętnych jest więcej niż miejsc, i to 
szkoła wybierze najlepszych spośród 
wszystkich zgłoszeń.

Do tematu wrócimy na początku 
sierpnia.

dok. na str. 2

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK  SAMORZĄDU  POWIATU  STRZELECKIEGO

Nr (12 398) ISSN 1731-3775 www.powiatstrzelecki.pl     www.bip.powiatstrzelecki.pl1-15 lipca 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

Jak Wydział radzi sobie z rejestracją pojaz-
dów, w kontekście zarówno COVID-19 jak  
i zmiany przepisów, dotyczących kar dla właścicieli 
pojazdów ?
Odpowiadając wprost mogę powiedzieć – jest 
ciężko. Generalnie z dwóch głównych powodów: 
po pierwsze - obecnej sytuacji związanej z korona-
wirusem, po drugie - zmianą przepisów ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 
w części dotyczącej kar dla właścicieli pojazdów za 
niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, czy też 
rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw UE.

Obecnie Wydział obsługuje klientów w holu Starostwa, są wyznaczone 
stanowiska, przy których obsługiwany jest każdy, kto wcześniej złożył wniosek 
drogą pocztową lub włożył go do skrzynki w Starostwie i został powiadomio-
ny telefonicznie w jaki dzień i której godzinie może przyjść i załatwić sprawę. 
Przyjmujemy osoby, które wcześniej umówiły się na dany dzień i godzinę. 
Wnioski załatwiane są według kolejności ich złożenia. Niestety, ilość ich przerasta 
możliwości techniczne i kadrowe, co powoduje, że czas oczekiwania się wydłuża. 
Związek Powiatów Polskich informował ustawodawcę, że zmiany przepisów 
spowodują kolejne zamieszania w wydziałach komunikacji. Niestety, bez skutku. 
Staramy się, by ustawowy termin 30 dni na załatwienie sprawy przez organ był 
zachowany. Oczywiście robimy wszystko, by sprawę załatwić jak najszybciej. 

A z czego wynika ta ogromna ilość wniosków, które wpływają do Wydziału?
Do Wydziału KT w czerwcu br. wpłynęło 1.779 wniosków w sprawie samych 

tylko pojazdów, odebrano 3.172 rozmowy telefoniczne i 1.112 telefonów wyszło 
ze stanowisk, dotyczących rejestracji. Ta statystyka pokazuje, z jaką ilością przy-
szło się zmierzyć. Spowodowane jest to m.in. zmianą ustawy „Prawo o ruchu 
drogowym”, zwłaszcza zapisami:

•	 w art. 71 ust. 7 - Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego 
sprowadzenia. 

•	 w art. 78 ust. 2 pkt 1 Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany 
zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1)  nabyciu lub zbyciu pojazdu;
2)  zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych  

  w dowodzie rejestracyjnym.
•	 w art. 140mb kto: 

1)  będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie 
rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2)  będąc właścicielem pojazdu za-
rejestrowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wbrew 
przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie 
zawiadamia starosty o nabyciu lub 
zbyciu pojazdu – podlega karze 
pieniężnej w wysokości od 200 do 
1000 zł. 
W związku z epidemią te terminy 

zostały wydłużone? 
Tak. Termin 30 dni został wydłu-

żony do 180 dni i obowiązuje tych 
właścicieli, którzy sprowadzili pojazd 
lub zbyli / nabyli pojazd, nie później 
niż 30 dni przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 31.03.2020 r. (czyli od 2 
marca br.) do 31 grudnia 2020 r.

Co można zrobić, żeby skrócić 
termin oczekiwania na rejestrację?

Po pierwsze – zgłoszenia zbycia 
i nabycia pojazdu czy też rejestracje 
pojazdów sprowadzonych z tery-
torium państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej można dokonać  
w terminie 180 dni a nie w ciągu 30 
dni, należy jednak pamiętać, że ten 
termin jest wydłużony tylko do końca 
2020 r.

Po drugie – wymiana i odbiór do-
wodu rejestracyjnego pojazdu nie jest 
sprawą pilną, można złożyć wniosek i 
odebrać w terminie późniejszym, po-
nieważ nie ma konieczności wożenia 
go przy sobie, ważne jest, aby w CEP 
widniała informacja o zarejestrowaniu 
pojazdu, a pojazd posiadał ważne ba-
danie techniczne i ubezpieczenie OC.

Po trzecie – nie ma potrzeby przy-
chodzenia do Starostwa po porady 
dotyczące pojazdów, ponieważ wszyst-
kie informacje znajdują się na stronie 
internetowej Wydziału Komunikacji, 
włącznie z drukami do pobrania. Gdy-
by ktoś miał problemy z pobraniem z 
internetu druków i informacji - może je 
pobrać w formie papierowej w biurze 
informacji w holu Starostwa.

ale na razie co dnia w kraju odnotowuje 
się zbyt wiele przypadków zachorowań: 
ponad 350. W tej sytuacji nie może-
my zwiększać prawdopodobieństwa 
zarażenia się. To jedna strona meda-
lu. Druga – to znaczne pogorszenie 
naszej sytuacji finansowej, podobnie 
jak wszystkich samorządów. Na sy-
tuację finansową powiatów wpływa 
przede wszystkim poziom osiąganych 
dochodów. Epidemia nie wpłynęła 
na dochody pochodzące z subwencji, 
natomiast odbiła się natomiast bardzo 
znacząco na dochodach własnych. 
W wyniku lockdown spadły wpływy 
z PIT i CIT (czyli z podatku od osób 
fizycznych i prawnych). Z tego tytułu 
w ciągu 5 miesięcy mamy 1,2 mln „w 
plecy”, potocznie mówiąc. Czerwiec był 
lepszy – wykonanie budżetu mamy na 
poziomie ponad 90 proc., ale to lipiec 
będzie miernikiem oceny, czy sytuacja 
wróciła do normy, czy też nie.

- Zrezygnowaliśmy z imprez, z 
czego jeszcze musimy zrezygnować?

- Spadek udziałów w podatkach 
oznacza ograniczenia wydatków bie-
żących. Zrezygnowaliśmy z imprez, ale 
bardzo prawdopodobne jest ogranicze-
nie innych wydatków fakultatywnych, 
czyli inwestycji drogowych. Trwa 
nabór wniosków o dofinansowanie 
inwestycji na drogach samorządowych. 
W województwie opolskim na 11 po-
wiatów przewidziano dofinansowanie 
na poziomie 16 mln zł, a to znaczy, że 
nawet po 1,5 miliona nie będzie dla 
każdego powiatu! Przy dzisiejszych 
kosztach tych inwestycji to bardzo, 
bardzo skromne kwoty. A czeki, które 
samorządom przed wyborami wręczał 
premier M. Morawiecki – zupełnie bez 
podstaw prawnych.

- Czy epidemia COVID-19 odbija się 
również na sytuacji naszego szpitala?

- Oczywiście! Od kilku lat mówimy 
o tym, że szpitale powiatowe są w złej 
kondycji finansowej. Epidemia pogor-
szyła ich sytuację. Szpital Powiatowy 
im. Prałata J. Glowatzkiego jest na 
minusie. Zakup ochron osobistych dla 
personelu i środków dezynfekcyjnych 
w związku z epidemią kosztował naszą 
placówkę ok. 800 tysięcy złotych, a 
kontrakt szpitala z NFZ co miesiąc jest 
większy tylko o 40 tysięcy złotych. 
Dwadzieścia lat temu, kiedy powiaty 
przejmowały szpitale, płace stanowiły 
ok. 50 proc. wysokości kontraktu z NFZ. 
Dziś – ponad 70 proc. Ale… w okresie 
epidemii zdecydowanie wzrosła ilość 
nadgodzin – personel skorzystał z moż-
liwości opieki nad dziećmi, a ci, którzy 
nie korzystali z zasiłku opiekuńczego 
– musieli zastąpić nieobecnych. W 
efekcie – w pierwszym półroczu 2020 
w szpitalu jest więcej nadgodzin niż w 
całym ubiegłym roku! Kolejny skutek 
epidemii – mniejsza liczba pacjentów, 
mniej zabiegów. Jeśli tym wskaźnikiem 
będzie się kierował NFZ – a taki me-
chanizm był do tej pory – kontrakt na 
przyszły rok będzie mniejszy. Przecież 
niezrealizowanie planowanej liczby 
świadczeń w obecnej sytuacji to nie jest 
wina szpitala! Nawet przy zmniejszonej 
liczbie pacjentów – personel musiał być 
w pogotowiu, i za to trzeba było płacić 
załodze. Czy rzeczywiście nagrodą za 
walkę z Covid-19 miałoby być obniżenie 
ryczałtu w przyszłym roku? Dziwię się, 
że w rządzie się tego nie dostrzega. 
Zwłaszcza, że szpitale, bo przecież nie 
tylko nasz, mają kredyty obrotowe – za-
ciągane w zupełnie innej rzeczywistości 
niż obecna. 

Koronawirus zmienia 
nasze życie

- mówi starosta Józef Swaczyna

- Pan narzeka, ale rząd przygoto-
wał tarczę antykryzysową dla samo-
rządów – nie korzystamy z niej?

- W Tarczy Antykryzysowej 4.0 nie 
widzę pieniędzy dla naszego powiatu. 
Mniejsze samorządy, zatrudniające do 
50 osób, mogły korzystać z częściowego 
lub całkowitego zwolnienia ze składek 
ZUS, ale my zatrudniamy więcej. Zwią-
zek Powiatów Polskich występował do 
premiera w tej sprawie - bez efektów. 
Poluzowano warunki zaciągania kredy-
tów, ale one będą musiały być spłacone 
w kolejnych latach, a koszty obsługi 
długu dodatkowo obciążą budżety 
powiatów. To z kolei może wpłynąć 
na ograniczenie naszych możliwości 
inwestycyjnych. Nie spodziewamy się 
też znaczącego wzrostu dochodów z 
zarządzania mieniem Skarbu Państwa 
– z 25 proc. uzyskanych środków na 50 
proc., bo jednocześnie wprowadzono 
ulgi, a podniesienie odsetka następuje 
na okres, w którym dochody te są nie-
wielkie. Ze spotkania samorządowców 
w Krapkowicach, w którym uczestniczy-
li m.in. prezydent Gdańska i prezydent 
Sopotu wynika, że samorządy nie 
domkną swoich budżetów na rok 2021. 
Zresztą już wszystkie się zadłużają. A 
kredyty bierzemy nie po to, by je prze-
jeść. Musimy zrealizować nakładane 
na nas zadania przez rząd. Od września 
nauczyciele mają zagwarantowane 
podwyżki w wysokości 6 proc. Samo-
rządy mają obowiązek utrzymać szkoły. 
Ale na to rząd nie daje pieniędzy – w 
tym roku do oświaty Powiat Strzelecki 
dołoży 5 mln złotych. Boję się września, 
czy starczy nam pieniędzy, czy nie, ale 
te podwyżki być muszą.

- Bon inwestycyjny dla samorzą-
dów – to obiecywał prezydent przed 
wyborami. Dostaniemy go na wspar-
cie inwestycji? Jeśli tak – to jakiej? I 
kiedy?

- Jak wspomniałem wcześniej – na 
11 powiatów w naszym województwie 
jest 16 mln zł, 33 mln zł – na gminy, a 
tych jest 71. To są duże pieniądze? Jakaś 
znacząca pomoc? I nie wiadomo, jak 
będzie wyglądało dofinansowanie – w 
zapisach jest „do 80 proc.”, tylko nasz 
powiat mógł liczyć góra na 50 proc. 
Ale dostałem wczoraj (rozmawiamy 17 
lipca – przyp. mg) informację od woje-
wody, że dostaniemy dofinansowanie 
do drogi  w Wysokiej. Tylko koszt tej 
inwestycji to ponad 3 mln zł, a my z 
oszczędności inwestycyjnych mamy 
270 tysięcy.  Wiele samorządów ma 
przygotowaną dokumentację różnych 
zadań inwestycyjnych. My także – na 
15-16 mln zł, ale co z tego, jeśli nie 
mamy wsparcia finansowego?

- Jak Pan widzi dalszy rozwój sytu-
acji naszego samorządu?

- Mówiłem już o tym, że miernikiem 
rozwoju sytuacji, a więc i ewentualnego 
wzrostu dochodów z wpływów PIT i CIT 
będzie lipiec, dołóżmy jeszcze sierpień. 
W tej chwili oceniamy, że budżet w tym 
roku trudno będzie zamknąć. Mamy 
jednak przygotowane różne warianty. 
Na pewno nastąpi ograniczenie inwe-
stycji – do skutku zapewne dojdzie 
remont mostu w Leśnicy, ale to będzie 
jedyne zadanie. Jeśli nasze finanse 
się nie poprawią dzięki wpływom z 
podatków, będziemy się zastanawiać, 
czy nie ograniczyć zatrudnienia, nie 
przedłużając umów, które kończą się 
o ostatnim kwartale tego roku, to 
oznaczałoby spadek zatrudnienia o ok. 
10 proc. Ale – powtarzam – wszystko 
zależy od rozwoju sytuacji.

dok. ze str. 1

Czerwiec w Wydziale Komunikacji i Transportu: blisko 1800 wniosków dotyczących pojazdów, 
prawie 1400 telefonów

To dla nas prawdziwe wyzwanie
- mówi Janusz Żyłka członek Zarządu Powiatu, 

o funkcjonowaniu Wydziału Komunikacji i Transportu

Informacje z zakresu pracy Wydziału udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną.  
77 440 706 – rejestracja pojazdów,  
77 440 712 – dowody rejestracyjne, 

77 440 706 – prawa jazdy i pozostałe sprawy.

remontowe weszły dopiero 15 maja. 
Na razie – tylko jednego. Kolejne będą 
udostępniane sukcesywnie. 

Elewacja pięknieje. Nowe okna 
są już montowane. Nowe, energo-
oszczędne, o niskim współczynniku 
przenikalności ciepła – zarówno przez 
szyby, jak i ramy. A trzeba też zwrócić 
uwagę na szczegóły – drewniane ramy 
są pięknie wykończone, z odwzorowa-
niem zabytkowych detali. 

Nadchodzi czas na montaż pa-
rapetów. Kolejne sale mieszkalne są 
malowane (wszystkie będą białe), 
choć jeszcze żadna nie została oddana 
ponownie we władanie mieszkańców, 
bo zanim ta chwila nadejdzie - wszyst-
ko musi być w nich gotowe. 

 Zbliża się też moment dostarcze-
nia pomp ciepła, a potem oczywiście – 
ich montaż. Najbardziej czasochłonne 
prace związane były z przebudową 
kotłowni i kuchni. Teraz wszystkie ko-
lejne – powinny pójść szybciej

Modernizacja z dbałością o detale

 Wartość zadania pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce 
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.
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

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

O F E R T Y   P R A C Y

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

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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 „Multi farm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55

LIPIEC 2020

DYŻURY APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2020 r.

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

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

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

PRACOWNIK HALI PRODUKCYJNEJ/ JEMIELNICA - wykształcenie zasadnicze zawodowe
MONTAŻYSTA ŚCIAN SZKIELET.
MONTER INSTALACJI ZALESIE ŚLĄSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI
MONTER MEBLI / KIEROWCA STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B
PIELĘGNIARKA  STZRELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe
POKOJOWA STRZELCE OPOLSKIE
STYLISTKA PAZNOKCI SUCHODANIEC - wykształcenie średnie ogólnokształcące,
 (praca w niepełnym - umiejętność stylizacji paznokci 
 wymiarze godz)
POMOCNIK LAKIERNIKA NOGOWCZYCE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK MAGAZYNOWY OLSZOWA
PRACOWNIK MAGAZYNU ZAWADZKIE - bardzo dobra znajomość programu Excel
MAGAZYNIER LOGISTYK OLSZOWA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
PRACOWNIK FIZYCZNY JEMIELNICA
WOŹNY STRZELCE OPOLSKIE
 praca w niepełnym 
 wymiarze godzin
PRACOWNIK PRODUKCJI OKIEN ZAWADZKIE
TOKARZ ZAWADZKIE
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - przygotowanie pedagogiczne
INSTRUKTOR WARSZTATU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe stolarz
PRACY W DREWNIE  - 3 lata dośw. zawodowego w zawodzie stolarz,
  - kurs Instruktora praktycznej nauki zawodu,
  - prawo jazdy kat B
PRACOWNIK GRODZISKO - wykształcenie wyższe ekonomiczne,
DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH  - znajomość ogólnych zasad księgowości i fakturowania
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
MECHANICZNYCH  - przygotowanie pedagogiczne
NAUCZYCIEL MATEMATYKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - przygotowanie pedagogiczne
SPECJALISTA DS. MARKETINGU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe 
  - 2 lata dośw. zawodowego 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
SPRZEDAWCA – DZIAŁ BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - umiejętność obsługi komputera
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCYJNY OLSZOWA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MECHANIK/ LAKIERNIK/ KADŁUBIEC - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
WULKANIZATOR
MURARZ WG ZLECEŃ - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY WOJ. OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B,
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO OLSZOWA
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi suwnic SI lub S II
LAKIERNIK SAMOCHODOWY/ BORYCZ - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
POMOC LAKIERNIKA
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - 2 lata doświadczenia zawodowego
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne,
OPERATOR RĘBAKA STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE
TOKARZ - ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR URZĄDZEŃ ZĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO  - umiejętność obsługi komputera
MALARZ/ OCIEPLENIOWIEC WEDŁUG ZLECEŃ - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - praca na wysokości powyżej 3 m – 2 lata doświad-

czenia zawodowego
ELEKTRYK/ POMOCNIK ELEKTRYKA WEDŁUG ZLECEŃ - prawo jazdy kat. B
OPERATOR WALCA WG ZLECEŃ - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia kierunkowe
PRACOWNIK WYSYPISKA SZYMISZÓW - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK RĘCZNEGO STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
OCZYSZCZANIA ULIC

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich realizuje instrumenty 
wsparcia oferowane pracodawcom i przedsiębiorstwom w ramach Tarczy 
Antykryzysowej COVID-19:
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsię-

biorców 
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji po-

zarządowych 
• Dofi nansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodar-

czej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających 
pracowników

• Dofi nansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz na-
leżnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzed-
siębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

• Dofi nansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz na-
leżnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji 
pozarządowych 

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej 
działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej 

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

Szczegółowe informacje na stronie www.strzelceopolskie.praca.gov.
pl oraz pod numerem tel.77 462 18 00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY !
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Miło nam poinformować, że na-
uczycielka naszej szkoły Anna Grze-
sińska z sukcesem ukończyła udział 
w projekcie „Międzynarodowa mo-
bilność kadry edukacji szkolnej” re-
alizowanego ze środków PO WER na 
zasadach Erasmus+ sektor Edukacja 
szkolna pt. „CKZiU Europejską szkołą” 

W ramach projektu nauczyciela 
wzięła udział w dwutygodniowym 
kursie języka angielskiego „Technology 
Enhanced Learning”. Kurs obywał się 
na Malcie w miejscowości St. Julian i 
trwał od 2 do 14 marca 2020. 

Myślą przewodnią kursu oraz 
jego punktem ciężkości było poznanie 
środowiska internetowego, zasobów 
sieciowych oraz wirtualnych narzę-
dzi przydatnych do wykorzystania w 
codziennej pracy nauczyciela. Była to 
możliwość poznania wielu narzędzi 

internetowych, programów, anglo-
języcznych platform edukacyjnych a 
także możliwości technicznych ofero-
wanych na rynku. 

Po powrocie do kraju i wybuchu 
pandemii COVID 19 wiedza zdobyta na 
kursie wykorzystana została w okresie 
nauczania zdalnego. Poznane narzę-
dzia oraz metody nauczania podniosły 
zdecydowanie jakość kształcenia w 
CKZiU i przyczyniły się do osiągnię-
cia sukcesu edukacyjnego uczniów 
placówki na koniec roku szkolnego 
2019/2020.

Czas spędzony na Malcie to nie 
tylko możliwość nauki języka an-
gielskiego, ale także okres oddycha-
nia nowym krajem, jego kulturą, 
historią, kuchnią. To także możliwość 
poznania nauczycieli z wielu krajów 
europejskich, wymiany doświadczeń a 
także zdobywanie wiedzy o systemach 
edukacyjnych państw europejskich. 

Program europejski PO WER to po 
pierwsze wymierna korzyść dla pla-
cówki edukacyjnej, ogromne wzmoc-
nienie kompetencji dydaktycznych 
uczestniczącego w nim nauczyciela a 
także wymierna korzyść dla uczniów. 
Miejmy nadzieję, że po pandemii 
koronawirusa program zostanie wzno-
wiony i kolejna grupa nauczycieli 
będzie mogła skorzystać z programu 
„Międzynarodowa mobilność kadry 
edukacji szkolnej” realizowanego ze 
środków PO WER. 

Międzynarodowe 
projekty w CKZiU!

Oficjalnie 17 lipca 2020 roku do-
konano odbioru końcowego zadania 
pn. remont dachu oraz przebudowa 
pomieszczeń poddasza budynku PCPR. 
Jego koszt wyniósł prawie 590 tysięcy 
złotych. 

Do nowo powstałych pomieszczeń 
zostanie przeniesiona księgowość, 
kadry oraz część pracowników zajmu-
jących się pieczą zastępczą. Poza tym,  
przewidziano również pomieszczenia 
dla psychologa i spotkań z rodzinami. 
Remont umożliwił utworzenie dodat-

Jest pięknie
kowego miejsca na archiwum i nie-
wielkiej sali konferencyjno-socjalnej, z 
której będzie korzystać nie tylko PCPR, 
ale i Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna, funkcjonująca w tym samym 
budynku, podobnie jak Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności – mówi Janusz Żyłka, członek 
Zarządu Powiatu. Dodatkowe miejsce 
będzie miało wpływ na komfort osób 
korzystających z pomocy i usług  ofe-
rowanych przez jednostki.

dok. ze str. 1

Z agresją w zaciszu gabinetu psy-
chologa spotykam się od lat, odkry-
wając różne aspekty tego zjawiska, w 
pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami. 

Zdawałoby się - temat oklepany, 
ale jakże aktualny… Dlaczego? Bo z 
agresją mamy do czynienia na co 
dzień. Agresja jest obecna w nas i 
wokół nas!

Stale docierają do nas - z różnych 
źródeł - informacje o przeróżnych 
formach agresji, przemocy, oszu-
stwach (tak, oszustwa to też agresja!), 
wyrafinowanych formach nadużyć i 
wykorzystywania. W każdym momen-
cie jesteśmy w stanie przywołać w 
pamięci konkretną sytuację, zdarzenie 
niosące znamiona agresji, przemocy. 

Agresja, złość, poirytowanie, nie-
chęć, przemoc to pojęcia, które budzą 
niepokój, a są tak powszechne w na-
szym codziennym życiu, że wydaje się, 
iż część z nas już do nich przywykła, 
wydarzenia spowszedniały. Bo czyż nie 
słyszymy o kolejnych atakach, pociętej 
nożem nastolatce, pobitym dziecku, 
konflikcie pomiędzy sąsiadami, kłótni 
domowej, wyzwiskach na ulicy, prze-
pychankach słownych w urzędzie, 
sklepie, wzburzonych kierowcach 
dążących do odwetu za zajęcie miejsca 
parkingowego…?

Wszystkie te sytuacje mające miej-
sce w różnych częściach świata łączy 
jedno: agresja -zmora współczesnego 
świata. Najczęściej definiowana jest 
jako działanie intencjonalne, ukierun-
kowane na zewnątrz lub do wewnątrz, 
celem zranienia, sprawienia bólu czło-
wiekowi lub grupie ludzi; to działanie 
werbalne, psychiczne, fizyczne. Wśród 
badaczy zjawiska nie ma pełnej zgody 
co do samej definicji, podłoża, i jej 
przyczyn. 

Przejawia się w różny sposób. 
Agresja czynna, do której zalicza-
my zarówno agresję słowną (krzyk, 
oskarżenia, szyderstwa, złośliwości), 
jak i agresję fizyczną. Agresja bierna, 
pozornie bardziej łagodna i trudniejsza 
do zauważenia, potrafi być bardzo 
dotkliwa. Często to próba manipu-
lacji drugą osobą, dokuczanie jej lub 
zranienie bez ryzykowania otwartego 
konfliktu, czego przykładem może być: 
izolowanie, spóźnianie się, nieodzywa-
nie się, obrażanie.

Pamiętajmy! 
Agresja dotyczy nas wszystkich, 

niezależnie od wieku, środowiska i 
innych różniących nas wskaźników. 
Może być skierowana zarówno na 
dzieci, dorosłych, osoby starsze, ró-
wieśników, nauczycieli, rodziców, lub 
też na siebie.

Istnieje sporo różnych teorii na 
temat źródeł agresji. A zachowania 
agresywne ściśle wiążą się z uczuciami, 
m.in. takimi jak złość. Ale czy złość 
jest zła?

Złość to uczucie, które jest nam 
potrzebne i pełni istotną funkcję. To 
ona nas informuje o tym, że zastana 
rzeczywistość rożni się w istotny 
sposób o tego, czego w danej sytuacji 
oczekujemy czy potrzebujemy. Daje 
sygnał o zagrożeniu, mobilizując do 
obrony; jest wskaźnikiem jakości re-
lacji z innymi i alarmuje o potrzebie 
zmiany. Jest naturalną emocją wpisaną 
w naturę człowieka. Jej przeżywanie 
nie jest złe samo w sobie, natomiast 
nieakceptowane mogą być zachowa-
nia, które rodzą się pod jej wpływem: 
bójki, krzyki, wulgaryzmy itp. 

Nasze zachowania społeczne, w 
tym również działania impulsywne, 
jak wybuchy gniewu czy agresji, 

stale pozostają przedmiotem docie-
kań neurologów, neuropsychologów. 
Wiadomo już, że są one zależne od 
pracy poszczególnych części naszego 
mózgu. Wydawałoby się zatem, iż 
wystarczyłoby podać jakiś lek, aby 
kontrolować zachowanie. Jednak 
organizm człowieka to zdecydowane 
bardziej skomplikowany wynalazek. 

Ludzkie zachowania powinniśmy 
postrzegać w szerokiej perspekty-
wie, obejmującej również wpływ 
genetyki, rozwoju czy środowiska. 
Ogromne znaczenie, poza czynnikami 
biologicznymi, ma tempo i styl życia, 
podatność na stres, poziom edukacji, 
szeroko rozumiane czynniki środo-
wiskowe, to czego doświadczamy, 
czego uczymy się już od wczesnego 
dzieciństwa. 

Zatem co z tą agresją?

Trzeba przyjąć do wiadomości, 
jak mówi znany psycholog Wojciech 
Eichelberger, że jesteśmy gatunkiem 
agresywnym, to leży w naszej naturze 
i wmawianie sobie czy innym braku tej 
cechy nie przyniesie niczego dobrego. 
Kwestią dojrzałości emocjonalnej i 
społecznej nie jest udawanie braku 
agresji, ukrywanie jej w sobie, lecz 
realne zapanowanie nad nią. W tym 
kontekście można by ulec wrażeniu, 
że z agresją już nic nie da się zrobić, że 
skoro tacy jesteśmy, to tak ma być. To 
jednak błędne założenie. Nasze cechy 
takie jak współczucie, altruizm, empa-
tia, samodyscyplina, wreszcie miłość i 
umiejętność tworzenia relacji społecz-
nych pokazują, że negatywne popędy i 
emocje pomimo ich posiadania wcale 
nie muszą nas zdominować.

Usilne wypieranie negatywnych 
emocji, zaprzeczanie, niedawanie im 
ujścia w bezpiecznej przestrzeni, pro-
wadzi często do patologii. Pojawiają 
się wówczas niekontrolowane wy-
buchy złości, które mogą być bardzo 
destrukcyjne.

Wiedząc zatem, że w każdym z nas 
drzemie „bomba”, warto zastanowić 
się, co robić, aby negatywne emocje i 
popędy nie wzięły nad nami góry, aby 
nie doprowadziły do przedwczesnej 
zagłady nas samych - lub w sytuacji 
wybuchu agresji - szkody czy urazu 
innej osoby.

Trzeba zaakceptować fakt istnie-
nia agresji. Starajmy się uczyć żyć z nią 
w harmonii i dostrzec jej pozytywne 
strony! 

Złość i jej silniejsza forma, czyli 
gniew, wcale nie muszą być destruk-
cyjną siłą. Nasz kontrolowany gniew 
może być przetworzony w energię, 
która zmieni świat - pisał Mahat-
ma Gandhi. Przykład znajdziemy w 
przejmującym filmie „Przełęcz oca-
lonych” (2016). Opowiada historię 
życia Desmonda Dossa, który po 
wybuchu II wojny światowej wstąpił 
do wojska i pozostał wierny swojemu 
postanowieniu, powziętemu po trud-
nym życiowym wydarzeniu, by nigdy 
nikogo nie zabijać i nie używać broni. 
Spotykały go za to szykany ze strony 
kolegów i dowódców. Doss wykazał się 
jednak niespotykanym hartem ducha i 
odwagą. Nie używając broni, uratował 
wielu współtowarzyszy od śmierci na 
polu bitwy. 

Liczne przykłady odnajdujemy też 
na co dzień, kiedy to doświadczenie 
agresji, negatywne emocje stają się 
przyczynkiem do podjęcia decyzji o 
zmianie, stają się jej siłą napędową. 
Wydarzenia takie niejednokrotnie 
mają kluczowy wpływ na dalszy roz-

wój, podejmowane role społeczne, 
zawodowe. Ogniskowanie się na 
wspólnym doświadczeniu silnej emo-
cji, np. złości, jest źródłem integracji, 
budowania wspólnoty. Szczególnie 
w ostatnich miesiącach w związku z 
pandemią COVID-19, przymusową 
izolacją, szeregiem niekorzystnych 
konsekwencji, mieliśmy także okazję 
bezpośrednio doświadczyć mobilizu-
jącej siły złości. 

Starajmy się jednak negatywne 
emocje przekuć na konstruktywne 
działania! Ale jak to zrobić?

- W drodze do panowania nad 
własną agresją najważniejsze jest 
przyznanie się do niej! Samoświado-
mość, z perspektywy gabinetu psycho-
loga, to kluczowy moment. 

- Sposobem na zyskanie większej 
kontroli nad swoimi emocjami, jest 
zdobycie jak największej ilości infor-
macji o nich i znalezienie pozytywnej 
intencji, która za nią stoi. 

- Zidentyfikowanie tzw. czynnika 
spustowego, czyli „włącznika”, który 
sprawia, że poczuliśmy złość, dopuś-
ciliśmy się zachowania agresywnego. 
Dzięki złości możemy dowiedzieć 
wiele o samych sobie. 

- Wyładowanie nagromadzonej 
przez złość energii. Bardzo dobrym 
sposobem okazuje się wysiłek fi-
zyczny, np. sport. Ważne jednak, aby 
był to wysiłek, który mocno zmęczy. 
W takim wypadku dobrze jest np. 
podczas kłótni przerwać rozmowę i 
wyjść pobiegać. Korzyści zdrowotne, 
emocjonalne dla obu stron sytuacji 
konfliktowej będą nie do przecenienia.

- Spojrzenie z perspektywy dru-
giej strony. Przyjęcie innej perspekty-
wy pozwala spojrzeć na całą sytuację 
z zupełnie innego punktu widzenia 
co zdecydowanie poszerza myślenie 
i wiedzę na temat otaczającej rzeczy-
wistości. 

- Budowanie pewności siebie. 
Nieadekwatne i niekontrolowane 
zachowania agresywne są z reguły 
uwarunkowane lękiem, stanowią dla 
niego swoistą maskownicę. Zademon-
strowanie siły i agresji służy temu, 
by ukryć dotkliwe poczucie słabości 
i bezradności. Lęku możemy się na 
trwałe pozbyć jedynie poprzez pracę 
nad odzyskiwaniem poczucia własnej 
wartości i poszerzaniem samoświa-
domości. 

- Zawsze wskazane jest budowa-
nie i utrzymywanie pozytywnych, 
wspierających relacji międzyludzkich. 
Wspólna rozmowa, informacje zwrot-
ne, szybka reakcja bliskich osób niejed-
nego z nas uchroniły przed eskalacją 
złości i wybuchem agresji. 

Im bardziej całościowo będziemy 
podchodzić do tematu kontroli emo-
cji, tym rezultaty będą tym lepsze i 
szybsze. 

Jeżeli mimo wielokrotnych prób 
nie udaje się zyskać większej kontroli 
nad złością, gniewem czy agresją, za-
chęcam Cię do skorzystania z profe-
sjonalnej pomocy terapeuty. Psycho-
terapeuta jest najlepszym specjalistą, 
od którego możesz uzyskać pomoc i 
warto to robić. 

Pamiętajmy, że nawet odczuwając 
całkowitą bezradność wobec własnych 
emocji, nie jesteśmy z tym sami. Ist-
nieją specjaliści, którzy w drodze tej 
chętnie będą Ci towarzyszyć.

 Agnieszka Rużycka-Rączkowska
Psycholog

Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Strzelcach Opolskich

O agresji w nas i wokół nas
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Dziś, gdy słowo na „k” używane 
jest w wielu rozmowach jako przeci-
nek, gdy zdarzają się – całkiem często 
niestety – sytuacje, w których można 
usłyszeć, „a czego ty k… się czepiasz”, 
zapewne nie przychodzi nikomu do 
głowy, by iść z tym do sądu. A nie tak 
całkiem w zamierzchłych czasach, bo 
przed górą stu laty, bywało inaczej. I 
to w naszym powiecie!

Jeśli ktoś poczuł się obrażony, w 
dodatku miał na to świadków, mógł 
stanąć przed sędzią rozjemczym 
(Schiedsmann, szydzman, ugadzacz). 
Ten stworzony w 1832 roku urząd 
został włączony do funkcjonującej 
już machiny sądowniczej państwa 
pruskiego, którą tworzyły: sądy pa-
trymonialne (Patrimonialgerichte), 
miejskie (Stadtgerichte) oraz justyta-
riaty domen (Justitzämter) działające 
pod ścisłą kontrolą państwa.  Trzy 
lata później, w 1835 roku, w powie-
cie strzeleckim utworzono 33 okręgi 
rozjemcze, a 1852 roku – 35. Kolejne 
zmiany wprowadzono w latach 1863 
i 1871. Listy rozjemców zaprzysiężo-
nych przed sądem publikowane były 
początkowo w gazecie urzędowej Re-
jencji Opolskiej, „Amtsblatt der Köni-
glichen Regierung zu Oppeln”, a od 
1880 roku - w „Gross Strehlizter Kreiss 
Blatt”, czyli w gazecie powiatowej. 

Rozjemcy na wsiach wybierani byli 
przez lokalnych właścicieli majątków 
ziemskich i reprezentantów gmin 
posiadających własność gruntową, 
a w miastach – przez mieszkańców 
uprawnionych do wyboru deputowa-
nych miejskich. Wybory w miastach 
organizowane były przez magistrat, 
natomiast na wsi przez starostę. Wy-
bór zatwierdzany był przez Wyższy Sąd 
Krajowy (Oberlandesgericht). Zasadą 
było, że każdemu rozjemcy podlegało 
2000 osób, ale na terenach wiejskich 
dopuszczano łączenie wsi w okręgi.

Sędziowie rozjemcy (ich kadencja 
trwała 3 lata), powołani zostali do 
prowadzenia mediacji w sprawach do-
browolnie im przedstawionych przez 
strony konfliktu, a ich rozstrzygnięcie 
miało moc wyroku sądowego. Roz-
jemca miał prawo wyznaczyć grzywnę 
płaconą na kasę dla biednych (Armen 
Casse), kasę szkolną (Schul Casse) lub 
kościół (Kirchen Aerarium), a nawet 
– kupno książki dla ubogiego dziecka. 
Każda mediacja, nawet niezakończona 
ugodą, kończyła się spisaniem i odczy-
taniem protokołu, podpisywanego nie 
tylko przez rozjemcę, ale też obie skon-
fliktowane strony, a jeśli nie umiały 
pisać, stawiały krzyżyki, a Żydzi – kółka.

Rozjemca nie musiał znać przepi-
sów prawa, toteż zakres spraw rozsą-
dzanych przez niego był dość wąski, 
m.in. szkody wyrządzone na osobie 
i na mieniu wymagające zadośćuczy-
nienia. Potem ten katalog poszerzono 
o sprawy o obrazę i złe traktowanie 
oraz inne sprawy cywilne, które naj-
pierw miały trafiać do polubownego 
ich rozstrzygnięcia, a w przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia przez 
adwersarzy – kierowane były do sądu 
powiatowego. 

Ale to właśnie obelgi  nas interesu-
ją. Jakimiż to się obrzucano w naszym 
powiecie? 

Zanim do nich przejdziemy, 
uprzedźmy: to były i barwne i bardzo 

dosadne wyzwiska. Ba, nawet „pię-
trowe”. W rozmowach, ale też listach!

Wyobraźcie sobie, że dziś piszecie 
do znajomego tak: 

„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus. Ty przeklęty Kulołsie, Ty 
myślisz robić między nami każdy dzień 
zgorszenie. Ty przeklęty Kulołsie, Ty 
sztyldołku. Abo ta twoja ropucha 
łozdartoł; Tyn chołk; Tyn sąk; Ta pie-
czora. Łona se może pedzieć, iże mogą 
być rada kiedych szefca dostała, ale 
kiej jyno nie kulawego sztyldołka z 
tą suchą żicią. Jednak się nie muszę 
nikai wstydzić między ludźmi tak jak 
Ty, bo mie u żici nie sztyldoł Kuloś. A 
Ty fajnoł, Ty się o siebie starej z Tym 
Kulołsym”.

Trudne do wyobrażenia, prawda? 
A jednak. „Działo się w Kielczy, dnia 
11tego Marca 1882”, kiedy ten list 
przedłożono sędziemu rozjemcy, bo 
adresat poczuł się obrażony. I chyba 
nic w tym dziwnego, ale dziwniejsze 
jest, że mimo tych obraźliwych słów 
ugoda została zawarta! Pod warun-
kiem, że autorka (!) „trzy marki aż 
do jutra do tutejszej ubogiej kasy do 
ręki rędanta Johann Krawietz tu z tąd 
zapłaci i aż do jutra kwitek do tego pro-
tokołu dostawi” oraz koszta poniesie, 
które wynoszą „50 feników”.

Wyzwiskami obrzucano się w 
różnych sytuacjach. W szynku i na 
gościńcu. Przy przypadkowym spot-
kaniu, ale i przy okazji świętowania 
urodzin.  „Po spożyciu”: „ty żebraku, 
lumpie” - „Obskarzony nie wymawia 
się ztego, ale powiada, że był nieco 
pijany i prosi o przebaczenie”. Na trzeź-
wo - „Ty przeklęta czarna cygano, bo 
jeszcze masz swojego chłopa za mało, 
to jeszcze czyich wobisz i marki życzasz 
na gorzołę, aby się z nią jachrał, już 
przedtym jak świnia prosiąt, a jeszcze 
nie jest kontent na swoich chłopie, bo 
cie trzeba do caitungów postawić!”. 
„Ty chacharze, złodzieju, gałganie, bo-
ście na Petergrätzu kolonią przesrali, a 
przyszliście na Pustkowie, aby zaś to 
przesrać, świnio, będę na cię pasować, 
aż krupy ochłodzisz, Potampku, nosiłeś 
rasikoń w miechu” czy „Ty piorunski 
złodzieju pierwszej klassy, wszorzu, 
lumpie, chwancie” (Adamowice, 
1881). Albo też mówiono o kimś „ten 
przeklęty wyjak, ten pieronski tromba” 
(w Otmicach, a sprawa stanęła przed 
rozjemcą w Izbicku, 1869). 

„Ty niezdaro, ty żadniku” z jednej 
strony, a z drugiej „haranzo” – obra-
żano się w Kalinowie w 1888 roku, 
ale znacznie częstszy był „gizd”. A przy 
tym „ślimołku – maślołku – złodzieju” 
(Krośnica, 1879) wydaje się zupełnym 
drobiazgiem.

A tak powszechne dziś słowo na 
„k”? Było już znane? Oczywiście. Nie 
tylko znane, ale i częstokroć używane. 
W rozbudowanym zestawieniu „kur-
wo, giździe, złodzieju” (Adamowice, 
1881), albo i bez. Równoważne do 
owej kurwy było słowo motyka”! 
Tak, to też oznaczało kobietę lekkich 
obyczajów, podobnie jak „dama”! „Ty 
kurwo, tyś z Jendryskiem miała dwoje 
dzieci; ty Damo, ty darmodaiko, ty 
motyko, ty waku” (Rozmierka, 1864).

Przy takich wyzwiskach aż trudno 
pojąć, że i nazwanie kogoś starą babą 
potraktowano jako obelgę. I to taką, 
że za nią 7-letnia dziewczynka w twarz 

dostała. To właśnie o to sprawę wnie-
siono przed sędziego rozjemczego: 
„się nie zapiera, że tę dziouchę ręką w 
lico pizła, ale to było za to, że mi „sta-
rau babo” powiadała (Kalinów, 1899).

Nie był to jednostkowy przypadek, 
choć dziś określenie „stara baba”, 
przecież pejoratywne, wcale nie wyda-
je się mieć tak obraźliwego charakteru 
jak wówczas. W Kielczy, w 1880 roku 
jedna strona do drugiej zwracała się 
„Ty smarkoczu, gąsiono”, a druga - „be-
styjo przeklęto” i „staro baba”.

Obrzucano się obelgami, wypo-
minano sobie nieślubne dzieci: „masz 
dziecka niepoczciwe” (Kielcza, 1892), 
albo prowadzenie się, nazywając ko-
bietę „wyjachraną motyką i wojanką” 
(Kalinów, 1889), lub zarzucając, że 
„przynocowała złodzieja, leżała z nim 
pospołu w jednem łóżku a z nim się 
kurwiła, zaczem jej mąż Wojtek (…) 
słomie na ziemi w tej samiej izbie spał” 
(Łaziska, 1882).Albo: „Ty garbauczu, 
świętoszku („Ja mówieła «świętosz-
ku», bo ona jest do rożanca zapisana), 
wasza chałupa tylko parchotnik a 
bykownia” (Poznowice, 1885).

Mężczyznom też miano wiele za 
złe Wyrzucano, że „słurzącą Rosalie 
L., która u jego ojcow służyła, z kurwił. 
Za to i dał 15 Marek, aby powiedziała, 
ze to nie znim te dziecio ma, tylka z 
siodłaczym synem” (Kielcza, 1893), 
albo wyzywano:  „Kurwiołżu – Byku 
– Gidzie, bo śię nie kontentuiesz na 
twojey Kabiećie, a mołsz ich 10. Tyś 
chcioł twoje Jayczyska na na Mantlicz-
kę wewalić” (Krośnica, 1885). 

Nie tylko rzucano na siebie obelgi, 
ale i życzono sobie nie najlepiej: „to 
mnie sam w rzyć pocałuj, ty mi możesz 
w moi rzyci miyszkać, ty pieronie, jak 
mi jeszcze raz co powiesz, to ci tak 
dam w pysk, aże się razym czerwoną 
oblejesz (Kalinów, 1892), albo „Tobie 
Pan Bóg żadnych dzieći nieda, boś 
iy ty iuz pożeżyrała – a iak byś który 
miała, to głodę poumieraią” (Krośnica, 
1890). Albo i tak: „Ty kurwiożu, jajca 
ci przi samej rzici uciąć, ty złodzieju 
(Kadłub 1869).

Odsądzano siebie od czci i wia-
ry: „ty przeklęty huzycie” (Krośnica, 
1890). Wymawiano sobie oszustwa 
„przed oknem kaczmy nazdała, ze 
ludziom przypisuje więcej niż wypiją” 
(Izbicko, 1871) i niezapłacenie za ro-
botę: „jego dziewkę najęła do roboty 
a jej nie zapłaciła 3 1/2 dnia a 3 cz: 10 
1/2 f., potym pozyczała koryto a nie 
chce jejim wrócić” (Poznowice, 1868).

 Osądzano: „Ty przeklęty ośle, 
ty trąba, ty mamlasie, ty pieronski 
wole, bo ty nienołlerzysz miedzy nołs” 
(Kielca, 1887). 

I to chyba było najgorsze – wyklu-
czenie ze społeczności.

Marta Górka

(oprac. na podstawie „Przeczyta-
no, przyjęto, podpisano”. Polskie pro-
tokoły sądów rozjemczych w powiecie 
strzeleckim w XIX wieku,  Małgorzata 
Iżykowska, Aleksandra Starczewska-
-Wojnar, Archiwum Państwowe w 
Opolu, Opole 2017). Polecam wszyst-
kim, bo publikacja dostępna jest w 
Internecie, a wszystkie protokoły 
zawierają nazwiska, może znajdą się 
wśród nich Wasi przodkowie? 

Przekleństwa nasze i wasze

Od damy, przez motykę, 
do słowa na „k”

W ostatnim czasie coraz więcej 
konsumentów korzysta z telefonicz-
nych i mailowych porad Rzecznika 
jak również korzysta z bezpośrednich 
porad w biurze. Rzecznik przyjmuje w 
Starostwie w pokoju nr 6. Mimo pan-
demii problemów konsumenckich jest 
dużo i Rzecznik zawsze służy pomocą. 

Zamówiłem przez Internet towar, 
na który - jak się okazuje, a o czym 
mnie nie informowano trzeba czekać 
kila tygodni, bo jest sprowadzany z 
Chin. Sprzedawca twierdzi, że jest 
tylko pośrednikiem, że nie mogę 
odstąpić od umowy, bo jak to zro-
bię, muszę na własny koszt odesłać 
towar do Chin i w razie reklamacji też 
będę musiał tam wysyłać. Czy jest to 
zgodne z prawem?

Przedsiębiorca wprowadza Pana 
w błąd, od umowy na odległość za-
wsze można odstąpić do 14 dni od 
otrzymania towaru. Jeżeli zrobi się to 
wcześniej towar nie powinien być wy-
słany. Jeżeli na stronie Internetowej 
są dane polskiego przedsiębiorący 
odstąpienie i wysyłka towaru może 
być kierowana na ten adres. Takie 
zjawisko to Dropshipping – mimo, że 
wydaje nam się, że kupujemy od pol-
skiego sprzedawcy, może się okazać, 
że jest on pośrednikiem między nami, 
a sprzedawcą zarejestrowanym poza 
Europą. Pośrednicy korzystający z 
tzw. modelu dropshippingu próbują 
przerzucić odpowiedzialność na 
konsumenta zaznaczając w swoim 
regulaminie, że to on jest importe-
rem towaru,a odpowiedzialność za 
wysyłkę spoczywa na sprzedawcy 
(najczęściej azjatyckim). 

Wyroki sądowe wskazują, że bycie 
pośrednikiem nie zwalnia go z odpo-
wiedzialności. Oznacza to, że ma on 
takie same obowiązki względem ku-
pującego jak sprzedawca (najczęściej 
azjatycki). Dotyczy to m.in. wysyłki 
towaru zgodnie z umową – w umó-
wionym terminie. 

Składałam reklamację kompletu 
mebli ogrodowych. Uważam, iż nie 
powinnam ponosić kosztów ich do-
wozu do sprzedawcy, gdyż miały być 
niewadliwe. Sprzedawca twierdzi, iż 
koszty reklamacji są po mojej stronie, 
nie bardzo w to wierzę…

Konsument składający reklamację 
powinien na koszt sprzedawcy dostar-
czyć wadliwą rzecz do miejsca wska-
zanego w umowie (jeżeli tego miejsca 
nie określono, tam gdzie została mu 
wydana). Jeżeli ze względu na rodzaj 
rzeczy lub sposób jej zamontowania 
dostarczenie do sprzedawcy będzie 
nadmierne utrudnione, konsument 
musi udostępnić mu towar w miejscu, 
w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy 
ponosi sprzedawca. W szczególności 
obejmuje to koszty demontażu i do-
starczenia rzeczy, robocizny, materia-
łów oraz ponownego zamontowania i 
uruchomienia. Jeżeli koszt demontażu 
i ponownego montażu przewyższa 
cenę kupionego towaru, to konsu-
ment jest zobowiązany ponieść koszty 
przewyższające wartość zakupionego 
towaru lub ma prawo żądać od sprze-

dawcy pokrycia kosztów montażu 
i ponownego zamontowania – do 
wysokości ceny kupionego towaru. 
 
Uwaga!

Jeżeli w wyniku złożonej w ramach 
rękojmi reklamacji doszło do napra-
wienia rzeczy, wymiany, obniżenia 
ceny albo odstąpienia od umowy, 
konsument ma prawo żądać od 
sprzedawcy naprawienia szkody, 
którą poniósł z powodu nabycia 
wadliwego produktu. Jako szkodę 
w szczególności można potraktować 
koszt m.in. odebrania rzeczy (np. 
osobiste koszty związane z wizytą w 
sklepie), odesłania rzeczy w związku 
z reklamacją, jej przewozu oraz ubez-
pieczenia (jeżeli była przesyłana).

Warto też dodać, że jako szkodę 
można również uznać:
•	 koszt zawarcia umowy (która np. 

była zainicjowana za pomocą 
płatnej infolinii);

•	 koszt przechowania (np. w razie 
zwłoki w odbiorze reklamowane-
go towaru o dużych rozmiarach);

•	 inwestycje w towar, z których 
konsument nie odniósł korzyści 
(np. koszt przeglądu auta).
Konsument ma prawo także starać 

się o zwrot opłat związanych w wy-
konaniem ekspertyz czy badań (np. 
rzeczoznawców), które potwierdziły 
przyczynę i istnienie wady, w szcze-
gólności w sytuacji, kiedy sprzedawca 
nie uznał reklamacji bez takich badań. 
 
Podstawa prawna: art. 5612 § 1 i 
2, art. 5613, art. 566 i 574 Kodeksu 
cywilnego

W ostatnim czasie konsumenci 
otrzymują mnóstwo pism, telefo-
nów w związku z przedawnionymi 
długami, zaległymi spornymi zo-
bowiązaniami. Firmy zastraszają 
konsumentów, wykorzystują obec-
ną sytuację związaną z pandemią, 
straszą przyspieszonymi terminami 
egzekucji, bez sądów (dotyczy to rze-
komych zaległych rachunków za prąd, 
usługi telekomunikacyjne, kredytów) 
i pytają: co robić w takiej sytuacji.

Pamiętajmy, by nie działać pod 
wpływem chwili i nawet jak kwota 
jest niska, nie płacić nic, czego nie je-
steśmy pewni. Większość zobowiązań 
przedawnia się z upływem trzech lat 
i przedawnionych długów nie można 
wyegzekwować na drodze sądowej. 
Można je tylko dobrowolnie płacić. 
Roszczenia o świadczenia okresowe 
oraz związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej przedawniają 
się bez zmian po upływie 3 lat. Prze-
dawnienie zobowiązania nie oznacza 
jednak, że zobowiązanie przestaje 
istnieć. Zobowiązanie przekształca 
się w tzw. zobowiązanie niezupełne 
(naturalne). Oznacza, że chociaż zobo-
wiązanie nadal istnieje, wierzyciel nie 
może dochodzić jego przymusowej 
realizacji.

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Strzelcach Opolskich 

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów 

radzi
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A na jego trasie znajdzie się fi lm, 
muzyka, teatr, literatura i artystyczny 
performance. Te kulturalne przystanki 
to kolejne odsłony projektu realizo-
wanego przez Powiatowe Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich, dzięki 
środkom Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, pozyskanym 
w programie Kultura Dostępna oraz 
wkładowi własnemu do projektu, 
który zapewnia Powiat Strzelecki. 
Pierwszą imprezą z cyklu było kino 
plenerowe, które odbyło się 19 lipca. 
Wyświetlono polski fi lm „Córka trene-
ra”, który poruszał kwesti ę trudnych 
relacji dziecko-rodzic. W cyklu zapla-
nowanych na kolejne tygodnie imprez 
plenerowych, odbywających się każ-
dorazowo w ogrodzie przy siedzibie 
powiatowej instytucji kultury, już 31 
lipca pojawi się muzyczno-teatralne 
wspomnienie o nocy świętojańskiej, 
tj. spektakl „Żywioły”. Na scenie 
plenerowej wystąpią tancerze i wo-
kaliści a całość urozmaicana będzie 
elementami teatru ognia. W sierpniu 
w ramach projektu na scenie wystąpi 
Natalia Kukulska ze swoim autorskim 
repertuarem. Na koncert ten zaprasza-
my całe rodziny! Wrzesień natomiast 
upłynie pod znakiem artystycznego 
performance’u – sztuki ulicznej i ku-
glarstwa. To wydarzenie szczególnie 

Kulturalny Autobus 
wystartował!

chcemy polecić 
najmłodszym wi-
dzom. W progra-
mie na kolejne 
miesiące jest 
jeszcze spotka-
nie autorskie 
z Mariuszem 

Szczygłem pt. „Kultura cze-
ska – moja laska nebeska”, czy wysta-
wa oraz warsztaty poświęcone patro-
nowi opolskiej fi lharmonii – Józefowi 
Elsnerowi. 

Co istotne – wstęp na wszystkie 
wydarzenia jest bezpłatny a darmowe 
wejściówki można odbierać w biurze 
promocji PCK, przy ulicy Dworcowej 
23. Należy się jednak pośpieszyć, po-
nieważ obowiązuje limit osób, z uwagi 
na ograniczenia związane z epidemią 
koronawirusa w Polsce. 

Największym novum projektu jest 
jednak zapewnienie mieszkańcom 
Powiatu Strzeleckiego darmowego 
transportu na wszystkie wydarzenia. 
Wejściówka na wydarzenie jest jed-
nocześnie biletem autobusowym, a 
trasa przebiega w dogodny sposób 
przez wszystkie gminy powiatu. Można 
ją sprawdzić na stronie internetowej 
Powiatowego Centrum Kultury www.
centrum-kultury.eu.  Zapewniamy 
transport do ośrodka kultury i z po-
wrotem. 

Partnerami projektu są  Powiat 
Strzelecki, Gmina Izbicko, Gmina 
Jemielnica, Gmina Ujazd, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Olszowej oraz 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Izbicku.

Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego Centrum 

Kultury w Strzelcach Opolskich

To, że epidemia odcisnęła swo-
je piętno na wielu płaszczyznach 
naszego życia, przekonaliśmy się 
i ciągle przekonujemy - raz mniej, raz 
bardziej dotkliwie. Również i sfera 
kulturalna ucierpiała,  a jej oferta siłą 

Nie będzie Święta Chleba w tym roku

rzeczy wskutek obostrzeń odchudziła 
się. Niestety i nasze plany organizacji 
tegorocznego „Święta Chleba” zu-
pełnie się zmieniły. Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego jest zmuszony odwołać  
tę największą powiatową imprezę 

plenerową. Mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku już nic nie stanie na 
przeszkodzie i XI Powiatowe Święto 
Chleba przyciągnie tysiące gości, tak, 
jak miało to miejsce w rok temu.            
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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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Osoby w trudnej 
sytuacji mogą zna-
leźć nieodpłatną, 
profesjonalną po-
moc w jednym 
z 1500 punktów w 
całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w 

tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkanio-
wych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesię-
cy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowe-
go, Urzędu Pracy.

 Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 Gdzie szukać pomocy?
• Przez Internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 77 440 17 97.
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosz-
tów pomocy odpłatnej.

Skorzystaj 
 z nieodpłatnej pomocy 

  Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Informuje

że w dniu 25 września 2020 roku od godziny 9.00 w siedzibie Starostwa Strze-
leckiego przy ulicy Jordanowskiej 2, w sali narad (II piętro), przeprowadzone 
będą pierwsze przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości 
Powiatu Strzeleckiego, położonych w Leśnicy przy ulicy Stawowej, niezabudo-
wanych. Nieruchomości wpisane są w księdze wieczystej nr OP1S/00023932/7, 
bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 
oznaczone są symbolem 11 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej.

L.p. numer 
działki

powierzch-
nia

cena 
wywoławcza

brutto
(w tym 23 % VAT)

wadium
minimalne
postąpie-

nie 
ceny

godzina 
rozpoczę-
cia prze-

targu
1. 4214 0,1467 ha 91 020 zł 5 000 zł 920 zł 9.00
2. 4215 0,1413 ha 88 560 zł 5 000 zł 890 zł 9.30
3. 4216 0,1396 ha 87 330 zł 5 000 zł 880 zł 10.00
4. 4217 0,1402 ha 87 330 zł 5 000 zł 880 zł 10.30
5. 4218 0,1372 ha 86 100 zł 5 000 zł 870 zł 11.00
6. 4219 0,1354 ha 84 870 zł 5 000 zł 850 zł 11.30
7. 4220 0,1291 ha 81 180 zł 5 000 zł 820 zł 12.00

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 22 września 2020 r. 
do godz. 10.00 na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank 
Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek numer 52 8907 
1089 2002 0090 0007 0006. 

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

Cena wywoławcza zawiera podatek od towarów i usług (VAT) obliczony we-
dług 23 % stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2020 r. Poz.106).

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nierucho-
mości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien pod-
czas przetargu przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodar-
czej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do 
udziału w przetargu.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel. nr 77 440-17-40.  

Strzelce Opolskie, dnia 21.06.2020 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
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 
21.07.2020 r. na rzecz spółki „Packprofil” Spółka z o.o. w Kolonowskiem, decyzji 
nr 295/2020 o pozwoleniu na rozbudowę zakładowej oczyszczalni ścieków prze-
mysłowych o zbiornik pierwszego stopnia biologicznego oczyszczania ścieków 
o pojemności czynnej 142,48 m3 i kontener na dmuchawy, w Kolonowskiem 
przy  ul. Zakładowej 3, na nieruchomości obejmujące działki ewid. nr 2073/2 
i 2073/6 obręb ewid. Kolonowskie, jednostka ewid. Kolonowskie - miasto.

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

PFRON informuje
Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych informuje o uruchomieniu  Modułu I i II programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzyso-
wych wywołanych chorobami zakaźnymi” wraz z linkami do komunikatów w 
sprawie kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 
2020 roku realizatorów Modułu I oraz Modułu II  programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzyso-
wych wywołanych chorobami zakaźnymi”:
• https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-

-uruchomil-moduly-i-i-ii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-
-poszkodowanym-w-wyniku-z/

• https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/
programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodo-
wanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-choro-
bami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-
-w-2020-roku-modul-i-i-modul-ii/

TRASA nr. 1 
Strzelce Op. D.A - 9:00
Strzelce Op. 
(ul. Strzelców Byt.) - 9:03
Rożniątów - 9:08
Kalinów - 9:12

W niedzielę 26.07.2020, PKS Strzelce Opolskie S.A. uruchamia specjalne kursy 
na Górę św. Anny "Odpust ku czci św. Anny". Obsługiwane będą trzy trasy (godz. 
odjazdów):

Odjazdy powrotne z rynku na Górze św. Anny godz. 14:30 (dot.wszystkich tras)

TRASA nr. 2 
Krapkowice D.A - 8:45
Gogolin - 8:55
Zakrzów SHR - 9:08
Dąbrówka - 9:10
Jasiona - 9:16
Oleszka - 9:20
Żyrowa - 9:23

Zdzieszowice - 9:25
Leśnica ul. Kościuszki - 9:40

TRASA nr. 3 
Obrowiec - 9:30
Krępna - 9:35
Rozwadza - 9:40
Zdzieszowice - 9:42

Strzelce Opolskie, dnia 16.07.2020 r.

STAROSTA  STRZELECKI
na podstawie art. 34a ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. na wnio-
sek spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, wszczęto 
postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej Play o numerze STR7003C wraz z kablową linią zasilającą, w Spóroku, 
na działce ewid. nr 228/3 obręb ewid. Spórok, jednostka ewid. Kolonowskie.

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

Ad multos annos!

Uczniowie CKZiU z klasy 1Pe, 1Te, 
2Teb i 3Tse brali udział w regionalnej 
edycji konkursu „Laptop na bank”. 
Patronat nad konkursem objął Oddział 
Okręgowy NBP w Opolu i Regionalny 
Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 
w Opolu.

Celem konkursu jest rozwijanie 
zainteresowań uczniów w zakresie 
edukacji ekonomicznej, przedsiębior-
czości oraz technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej, a także rozwijanie 
indywidualnych zainteresowań i wy-
obraźni uczniów. 

W tym roku konkurs realizowany 
był online i składał się  z trzech etapów 
w formie testów zawierających zagad-
nienia z zakresu ekonomii, przedsię-
biorczości i informatyki.

„Laptop na bank”
Sukcesy naszych uczniów

W części eliminacyjnej i półfi nało-
wej każdy uczestnik miał rozwiązać 24 
pytania testowe, w fi nale  natomiast 
35 pytań, na rozwiązanie których  
przeznaczone było 30 minut. Platf orma 
konkursowa była dostępna dla uczest-
ników przez całą dobę w wyznaczo-
nych dniach, w których odbywały się 
poszczególne etapy. 

Cztery uczennice z naszej szkoły: 
Patrycja Janik i Marlena Woźnica z klasy 
1 Pe oraz Katarzyna Grzywocz i Karolina 
Thomalla  z klasy 2 Teb zakwalifi kowały 
się do etapu półfi nałowego, a Karolina 
Thomalla brała udział również w etapie 
fi nałowym. Za swoją ogromną wiedzę i 
umiejętności zaprezentowane podczas 
zmagań konkursowych nasza fi nalistka 
otrzymała  dyplom uznania.

Mimo pandemii COVID 19 na tere-
nie województwa opolskiego odbyło 
się kilka konkursów przedmiotowych. 
Do jednego z nich zgłosiła się uczennica 
klasy 2 tg Emila Ludwig. Był to konkurs 
języka niemieckiego organizowany 
przez Towarzystwo Społeczno Kultu-
ralne Niemców na Śląsku Opolskim 
„Jugend trägt Gedichte vor – młodzież 
recytuje poezję”. Konkurs skierowany 
był do uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych i wzięła w nim 

udział rekordowa liczba 520 osób. Ze 
względu na pandemię koronawirusa 
uczniowie nie recytowali wierszy na 
żywo, lecz ich zadaniem było przesłanie 
do siedziby TSKN w Opolu fi lmiku z 
własną interpretacją utworu poety-
ckiego w języku niemieckim. W każdej 
kategorii kilkuosobowe jury wybierało 
prace do fi nału, a następnie inna ko-
misja wyłaniała laureatów konkursu. 
Emilka z wierszem „Das ferne Land” 
Hermana Lönsa pokonała w drugim 

Emilka pokonała 98 uczniów!
etapie 98 kontrkandydatów i zdobyła 
trzecie miejsce w konkursie w kategorii 
szkół ponadpodstawowych. 

Sukces Emilki pokazuje, że w CKZiU 
można nie tylko zdobywać umiejętności 
zawodowe, ale także rozwijać swoje 
pasje i osiągać sukcesy w przedmiotach 
ogólnokształcących. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
laureatce tak wysokiego miejsca w 
konkursie i życzymy dalszych sukcesów. 

Wracamy z odwiedzinami! Mimo epidemii, władze Powiatu Strzeleckiego 
nie zapominały o jubilatach i choć odwiedzin osobistych nie było z oczywistych 
względów, to jednak drobne urodzinowe upominki docierały do nich z listami 
gratulacyjnymi i życzeniami. Sytuacja się zmieniła, a więc i odwiedziny są znów 
możliwe.

Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o 90 urodzinach Pana 
Karola Pyki, mieszkańca Izbicka, który świętował je 9 lipca br., a z okolicznoś-
ciową wizytą i upominkiem wybrał się do Niego wicestarosta Waldemar Gaida, 
przekazując serdeczne życzenia w imieniu całej naszej społeczności. 

Dwa dni wcześniej, 7 lipca br., podobną rocznicę urodzin obchodziła Pani 
Hildegarda Palica, mieszkająca w Ligocie Czamborowej.

Dołączamy się do najlepszych życzeń: długich jeszcze lat w zdrowiu, peł-
nych radości i uśmiechu!

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom CKZiU ogromnego sukcesu i 
życzymy powodzenia  w przyszłorocznej 
edycji konkursu. Do wygrania laptop 
oraz bony pieniężne.

Z okazji Święta Policji
wszystkim Policjantkom, Policjantom wszystkim Policjantkom, Policjantom oraz pracownikom cywilnym oraz pracownikom cywilnym 

składamy najserdeczniejsze życzenia osobistej i zawodowej pomyślności.składamy najserdeczniejsze życzenia osobistej i zawodowej pomyślności.
W imieniu całej społeczności naszego powiatu dziękujemy za Wasz profesjonalizm W imieniu całej społeczności naszego powiatu dziękujemy za Wasz profesjonalizm 

i odpowiedzialność, za Waszą skuteczność w walce z przestępczością i dbałość i odpowiedzialność, za Waszą skuteczność w walce z przestępczością i dbałość 
o nasze bezpieczeństwo. Jesteście zawsze tam, gdzie trzeba nieść pomoc.o nasze bezpieczeństwo. Jesteście zawsze tam, gdzie trzeba nieść pomoc.

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego


