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Najkrótsze podsumowanie mijającego 
roku? Daliśmy radę! 
Oczekiwania na przyszły rok? 
Zrealizowanie naszych ambitnych planów! 

Plany mamy ambitne
- mówi wicestarosta Waldemar Gaida

Ten dziwny rok, pod znakiem koronawiru-
sa, szczęśliwie już mija.

- To był trudny rok, ale jakże budujący. Nie 
było przecież tak, że wraz z rozszerzaniem 
się epidemii, Powiat Strzelecki zawiesił 
działalność i przestał pracować! Lockdown 
ogłoszono, ale Starostwo funkcjonowało, 
pracowały wszystkie nasze jednostki, w 
odmiennym niż wcześniej systemie: część 
pracowników w trybie zdalnym, część 
na miejscu, z ograniczonymi kontaktami 
zarówno pomiędzy pracownikami, jak i z 
mieszkańcami, którzy musieli załatwiać 
swoje sprawy w urzędzie. Szkoły wiosną 
przeszły na naukę zdalną. Strzelecki PKS 
także nieźle przeszedł przez ten trudny 
czas – nie zawiesił kursowania autobusów 
i żaden mieszkaniec naszego powiatu nie 
został pozbawiony możliwości dojazdu ani 
do pracy, ani do urzędu czy poradni. I jak we 
wszystkich instytucjach czy fi rmach w kraju: 
pracownicy Starostwa i jednostek czy szkół 
też chorowali, przebywali na kwarantannie 
czy w izolacji. W miarę możliwości konty-
nuowaliśmy rozpoczęte wcześniej projekty, 
i inwestycyjne, i miękkie. Najpierw o nich. 
Pierwszy z tych programów to ,,Zawodo-
wi Zawodowcy” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, ukierunkowany 
na wsparcie kształcenia zawodowego. Za-
wodowcy”. Biorą w nim udział uczniowie 
naszych dwóch szkół: CKZiU w Strzelcach 
Opolskich i ZSP w Zawadzkiem. Ten projekt, 
o wartości ponad 1,9 mln złotych, będzie 
kontynuowany również w przyszłym roku, 
a swoje kwalifi kacje podniosą również na-
uczyciele biorący udział w kursach i szkole-
niach zawodowych. Drugi miękki projekt to 
„Nauka dla nas w sam raz”, skierowany do 
szkół kształcenia specjalnego – ten już się 
skończył. Pora też powiedzieć o projektach 
twardych, czyli inwestycyjnych. Zarówno 
drogowych (przypominamy je na str. 7 – 
przyp. red.), jak i innych. Był to remont 
dachu i przebudowę poddasza w siedzibie 
PCPR, prowadzona jest także standaryzacja 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 
I nasz największy projekt pod względem 
wartości, prawie 10-milionowy, czyli termo-

modernizacja DPS w Szymiszowie. Termin 
zakończenia tej inwestycji został przesunięty 
na koniec stycznia przyszłego roku. Powód? 
Koronawirus. Chodzi nie tylko o zachorowa-
nia wśród mieszkańców DPS w Szymiszowie, 
COVID-19 spowodował również przerwy w 
łańcuchach zaopatrzenia. Mimo to jednak 
mogę z satysfakcją powiedzieć: daliśmy 
radę! 

Jednak przez koronawirusa nie spotkaliśmy 
się na Święcie Chleba…

- Epidemia to siła wyższa. Święto Chleba nie 
jest jedyną imprezą, której nie udało się zor-
ganizować w tym roku, z oczywistych wzglę-
dów. Na marzec zaplanowaliśmy Galę Lauri, 
z nagrodami dla startujących w konkursie 
„Poznaj Moją Nową Firmę” i ze stypendiami 
dla Najlepszych Uczniów Powiatu Strzele-
ckiego. A potem – przyszedł koronawirus i 
już nie dało się jej zorganizować. Ani Święta 
Chleba, którego brak bardzo odczuwamy. 
W momencie, gdy będzie już można wrócić 
do imprez, postaramy się zrekompensować 
mieszkańcom te braki – podwójna Gala 
Lauri i Święto Chleba, jakiego jeszcze nie 
było� Gwiazda - nie gwiazdeczka - będzie na 
pewno, a pomysł na motyw przewodni i na 
inne atrakcje, także - kto będzie ową gwiaz-
dą, odłóżmy na przyszły rok. W roku 2021 
chcemy też wrócić do naszej dobrej tradycji, 
czyli Białej Soboty. Ta akcja prozdrowotna 
prowadzona przez nasz samorząd od lat 
w dzisiejszych czasach jest jeszcze bardziej 
potrzebna, bo koronawirus nie spowodował 
przecież, że przestaliśmy chorować na inne 
choroby, ale w czasie epidemii bezpośredni 
dostęp pacjenta do lekarza, zwłaszcza spe-
cjalisty, został mocno ograniczony. Chcemy 
temu przeciwdziałać, i potwierdzić, że nada-
ny Powiatowi Strzeleckiemu certyfi kat i tytuł 
„Samorządu Promującego Zdrowie” ma 
mocne potwierdzenie nie w przypadkowych 
działach, a przewidzianej długofalowo akcji.

Nie tylko niektórych imprez nie udało się 
zorganizować, nie udało się też uzyskać 
w ostatnim czasie wsparcia z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL II) na 
trzy nasze duże projekty inwestycyjne.

Nie dostaliśmy pieniędzy, podobnie jak 
wiele innych samorządów w kraju, mimo 
że doskonale wpisywały się w zakres prze-
widziany do wsparcia tym funduszem. Ogło-
szony został kolejny nabór wniosków, po 
rozszerzeniu fi szek, ponownie aplikować bę-
dziemy o środki przeznaczone na: Centrum 
Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny, o 
którym już mówiłem niejednokrotnie, bo w 
naszym powiecie takiego centrum wspar-
cia istotnie brakuje. Będzie to inwestycja 
(wraz z centrum przesiadkowym), której 
realizację przewidujemy w ciągu dwóch lat. 
Aplikowaliśmy także o dofi nansowanie  na 
przebudowę kompleksu sportowego przy 
LO w Strzelcach Opolskich oraz budowę hali 
sportowej z prawdziwego zdarzenia przy 
CKZiU. Nabór trwa do 28 grudnia br. i mamy 
nadzieję, że tym razem nam się uda zdobyć 
na to pieniądze. Gdyby tak się stało, ten rok 
moglibyśmy zaliczyć – mimo koronawirusa! 
– do naprawdę udanych. 

W grudniu na sesję Rady Powiatu trafi 
projekt budżetu Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2021.

Ten projekt, zgodnie z przepisami, został już 
przesłany także do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Zanim Rada Powiatu nie podej-
mie ostatecznej decyzji co do jego kształtu 
– mogę wypowiadać się tylko o założeniach.  
To budżet ambitny. Jeszcze nie wiemy, jak 
zareaguje gospodarka na wprowadzone 
już obostrzenia, a przypomnę, że dochody 
samorządu powiatowego w części pochodzą 
z podatku od osób fi zycznych (PIT) oraz z 
podatku dochodowego od osób prawnych 
(CIT), ale na szczęście wieloletni budżet UE, 
na lata 2021-2027, został zatwierdzony, a 
zatem możemy liczyć na fundusz odbudowy, 
na wsparcie fi rm i odbudowę rynków, na 
rozwój Erasmusa, z którego korzystały nasze 
szkoły. Do tej pory nasz samorząd w pozy-
skiwaniu środków unijnych był liderem w 
regionie, mam nadzieję, że nadal tak będzie. 
Wróćmy do naszego projektu budżetu na rok 
2021: przy dochodach ponad 110,4 mln zł, 
wydatki zakładamy na poziomie 113,8 mln 
zł. Największy udział w tym mają: rodzina, 
pomoc społeczna, ochrona zdrowia – ponad 
24,4 mln,, edukacja (wraz z inwestycjami) 
– ponad 58,2 mln, zadania drogowe i trans-
port publiczny 10,1 mln, na administrację 
publiczną –10,1 mln, na zadania drogowe i 
transport publiczny ponad 9,7 mln, bezpie-
czeństwo 5,1 mln. Na inwestycje planujemy 
aż 28,4 proc. planowanych wydatków!  
Zakładana kwota ponad 32,3 miliona zło-
tych jest naprawdę duża. Koszt największej 
przyszłorocznej inwestycji szacujemy na 
ponad 17,5 mln złotych i będzie to Centrum 
Edukacji i Wsparcia Dziecka, natomiast na 

inwestycje drogowe – ponad 7 milionów. 
Oczywiście liczymy tutaj na pozyskanie 
środków zewnętrznych, zarówno unijnych, 
jak i z budżetu państwa, np. funduszu dróg 
samorządowych czy funduszu inwestycji 
samorządowych. Mamy nadzieję na dalszą 
dobrą współpracę z samorządami gminnymi 
w zakresie współfi nansowania niektórych 
zadań drogowych, a w ramach Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – na wspólne 
„zielone” inwestycje, związane zwłaszcza 
z ekologicznym transportem. Jak wszystkie 
samorządy powiatowe – przy naszych wszel-
kich zamierzeniach inwestycyjnych musimy 
wspierać się środkami zewnętrznymi, włas-
ne dochody powiatów są nieznaczne – tak 
są skonstruowane przepisy.

Te wszystkie inwestycje wpisują się w 
Strategię Rozwoju Powiatu Strzeleckiego 
do roku 2030.

Oczywiście. Strategia jest najważniejszym 
dokumentem określającym kierunki roz-
woju naszego powiatu na najbliższe lata. 
Jesteśmy w końcowej fazie jej opracowa-
nia przy współpracy fi rmy Delta Partner. 
Bez tego dokumentu, spójnego z innymi 
podobnego typu dokumentami – Strate-
gii Województwa Opolskiego i Strategii 
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 
nie moglibyśmy aplikować o żadne środki 
zewnętrzne, zwłaszcza unijne. Ten doku-
ment będzie również przedstawiony Radzie 
Powiatu na grudniowej sesji. Mam nadzieję, 
że radni przyjmą tę Strategię, w którym mi-
sję Powiatu Strzeleckiego określono w taki 
sposób: „Dbałość o dobrostan wszystkich 
zamieszkujących Powiat Strzelecki oraz 
działanie na rzecz wzmocnienia spójności 
i integracji obszaru szczególnie w ramach 
funkcji i czynników rozwojowych o znaczeniu 
ponadlokalnym”.

Tak sformułowana misja nie jest tylko 
sloganem. To wyznacznik naszych planów 
i zamierzeń. Chcemy, by zrównoważony 
rozwój naszego powiatu przyczynił się do 
tego, że będzie się tu mieszkać lepiej, wy-
godniej, bezpieczniej, a wszyscy mieszkańcy 
znajdą tu swoją „małą ojczyznę”. Jesteśmy 
przyzwyczajeni do używania określenia 
„mała ojczyzna” w odniesieniu to tego, co 
już zastane. Świat jednak szybko się zmienia. 
Chcemy sprostać tym wymogom w każdym 
aspekcie życia. Przynajmniej w tych sferach, 
za które – jako samorząd powiatu odpowia-
damy. Cele są jasne, a plany ambitne. Nie 
da się ich wszystkich zrealizować w krótkim 
czasie, ale nie mówimy o zamierzeniach 
krótkofalowych. Strategia Rozwoju Powiatu 
Strzeleckiego wyznacza nasze kierunki dzia-
łania na najbliższe dziesięć lat. 
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Jak zmienił się rynek pracy w naszym po-
wiecie? Jakie branże najmocniej odczuły 
epidemię koronawirusa, a jakie najmniej?

Epidemia COVID-19 znacząco wpłynęła 
na strzelecki rynek pracy. Na szczęście nie 
spełniły się przewidywania, również moje, 
że liczba bezrobotnych w powiecie może 
przekroczyć 1500 osób. Najtrudniejsza sytu-
acja była w okresie od kwietnia do czerwca. 
Obecnie fi rmy zgłaszają zapotrzebowanie 
na pracowników, zwłaszcza operatorów 
maszyn, pracowników produkcji, operato-
rów wózków i w zawodach budowlanych. 
Na dzień 30 listopada br. w strzeleckim 
urzędzie pracy było zarejestrowanych 1369 
osób bezrobotnych, tj. o 164 osoby więcej 
niż przed rokiem. Oczywiście, obecna po-
prawa sytuacji na rynku pracy w porówna-
niu z kwietniem nie oznacza, że jest dobrze. 
W zasadzie wszystkie fi rmy odczuły skut-
ki  COVID-19, gdyż z niepewnością sytuacji 
popytowej, zahamowaniami w procesie 
dostaw materiałów, czy też znaczną absen-
cją pracowników spotkała się chyba każda 
fi rma. Największe problemy miały i mają 
fi rmy, które z racji określonych przepisów 
musiały zaprzestać działalności, tj. branża 
gastronomiczna, fi zjoterapia, rehabilitacja 
zdrowotna, obsługa wycieczek, usługi zwią-
zane z poprawą kondycji fi zycznej, usługi 
fotografi czne, działalność artystyczna, czy 
rozrywkowa. Działalność największych fi rm 
naszego powiatu przebiegała z pewnymi 
problemami, ale generalnie odbyło się bez 
dużej ilości zwolnień. Jedyne zgłoszenie 
zwolnień grupowych skończyło się pozytyw-
nie i nie doszło do skutku. Dobrze przeszła 
przez ten rok branża budowlana, zwłaszcza 
małe fi rmy. Obserwuje się jednakże zmniej-
szenie działalności inwestycyjno-budowla-
nej dużych fi rm, co może w przyszłym roku 
przenieść się również na mniejsze fi rmy 
budowlane, będące podwykonawcami przy 
realizacji większych inwestycji.

Ile podmiotów otrzymało wsparcie - i w ja-
kich formach?

Do końca listopada br. nasz Urząd Pracy 
przekazał pracodawcom z terenu powia-

Koronawirus zmienił nasz rynek pracy
- mówi Norbert Jaskóła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

Epidemię najmocniej odczuły te fi rmy, które 

działają w branży hotelarskiej, gastronomicz-

nej, eventowej, jak w całym kraju. Zaskoczeniem 

jest jednak, że nie wszyscy mikroprzedsiębiorcy 

w naszym powiecie sięgnęli po bezzwrotne po-

życzki, choć mogli z tego skorzystać. 

tu strzeleckiego prawie 18 mln złotych na 
złagodzenie skutków COVID-19. Środki te 
pochodziły z Funduszu Pracy oraz Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Ponad  200 
mikro, małych i średnich fi rm skorzystało z 
dofi nansowania części kosztów wynagro-
dzeń pracowników, na łączną kwotę blisko 
5,7 mln zł. Kwotą prawie 1,5 mln złotych 
dofi nansowano 194 fi rmy niezatrudniające 
pracowników. Największe środki fi nanso-
we pochłonęły pożyczki udzielane mikro-
przedsiębiorcom (fi rmy zatrudniające nie 
więcej niż 9 osób). Z pożyczek w wysokości 
5 tys. złotych skorzystało 2159 fi rm. Na ten 
cel wydano blisko 10,7 mln złotych. Kwota 
może szokować, choć nie ukrywam, że spo-
dziewałem się jeszcze większej liczby wnio-
sków. Około 30 proc. fi rm zarejestrowanych 
w powiecie strzeleckim nie skorzystało z 
tych pożyczek, choć są one umarzane po 
3 miesiącach od daty podpisania umowy. 
Przyczyną braku złożenia wniosku nie jest 
brak informacji, bowiem od kwietnia prak-
tycznie w każdym wydaniu dwutygodnika 
Powiat Strzelecki, infor-
macja o pożyczkach się 
ukazywała. Ta informacja 
jest też na naszej stronie 
internetowej, a także 
głośno było o pożyczkach 
w innych mediach.

Z dofi nansowań do wy-
nagrodzeń mogły rów-
nież skorzystać organi-
zacje pozarządowe (np. 
fundacje, stowarzysze-
nia) oraz inne podmioty 
prowadzące działalność 
pożytku publicznego np. 
kościelne osoby prawne, 
kluby sportowe. Łączna 
kwota dofi nansowania 
w tej kategorii wyniosła 
prawie 27 tys. złotych.

Były też projekty skie-
rowane do osób chcą-
cych uruchomić własną 
działalność. Było na to 
więcej pieniędzy niż w 

poprzednich latach, czy znacznie mniej? W 
dobie epidemii ktoś na to się decydował, 
biorąc pod uwagę, jak wielka niewiadoma 
mogła się z tym wiązać? Jaki profi l działal-
ności nasi mieszkańcy wybierali?

Oprócz działalności w zakresie przeciwdzia-
łania skutkom COVID-19, urząd realizował 
zadanie związane z aktywizacją osób bez-
robotnych. Jedną z tych form są środki na 
wsparcie osób bezrobotnych, którzy chcą 
rozpocząć indywidualną działalność gospo-
darczą. W br. udzielono 42 dotacji (w 2019 r. 
- 50) na łączną kwotę 826 tys. złotych. Spek-
trum planowanych działalności było bardzo 
duże. Przeważała działalność budowlana 
(16 fi rm). Powstały trzy fi rmy świadczące 
usługi adwokackie, trzy usługi kosmetycz-
ne. Ponadto osoby bezrobotne uruchomiły 
działalność w zakresie usług elektrycznych, 
hydraulicznych, detektywistycznych, ubez-
pieczeń, reklamy, produkcji fi lmów czy na-
uki języków.

Czy wprowadzenie pracy zdalnej miało 
wpływ na nasz lokalny rynek pracy?

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sani-
tarne, brakuje pracownikom urzędu pracy 
bezpośrednich kontaktów z pracodawcami. 
Nie mam więc większej wiedzy o rozmiarze 
pracy zdalnej w fi rmach. Tam gdzie były 
możliwości merytoryczne i techniczne, pra-
codawcy często ratowali się zlecając pracę 
zdalną, aby dostosować liczbę pracowników 
w pomieszczeniach do wprowadzonych ry-
gorów sanitarnych lub aby zmniejszyć ryzy-

ko narażenia na zakażenie całych zespołów 
zadaniowych. Należy mieć na uwadze, że 
możliwości pracy zdalnej są ograniczone i 
dotyczyć mogą tzw. stanowisk biurowych. 
Wykorzystanie możliwości pracy zdalnej, 
wymuszone koniecznością jej zastosowa-
nia, wpłynie na określone rozwiązania, ale 
gwałtownego rozpowszechniania tej formy 
zatrudnienia nie przewiduję.

Czy są jakieś zawody, w których występuje 
defi cyt? Czy jest szansa na znalezienie no-
wej pracy? Jakie kompetencje pracowni-
ków teraz są - i będą - poszukiwane?

Panująca pandemia wymusiła określone 
rozwiązania, ale nie spowodowała, że zmie-
niło się zapotrzebowanie na pracowników. 
W październiku br. pracownicy strzeleckiego 
Urzędu Pracy opracowali wykaz zawodów 
defi cytowych, nadwyżkowych i będących 
w równowadze. Z „Barometrem zawodów” 
można się zapoznać na stronie internetowej 
naszego PUP. Do najbardziej poszukiwa-
nych zawodów należą: pielęgniarki, lekarze, 
murarze, brukarze, pracownicy robót wy-
kończeniowych w budowlance, elektrycy, 
dekarze, operatorzy i mechanicy maszyn i 
urządzeń, opiekunowie osób starszych lub 
niepełnosprawnych, specjaliści elektroniki, 
automatyki i robotyki. Oprócz formalnego 
wykształcenia, bardzo pożądane jest do-
świadczenie, umiejętności pracy w zespole, 
odpowiedzialność za wyniki, komunikatyw-
ność oraz cecha, która nie mieści się w for-
mularzu oferty pracy, a o której pracodawcy 
często mówią „chęć do pracy”.



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

W jakim blasku Bóg się rodzi, W jakim blasku Bóg się rodzi, 
w takim cał� st�czeń chodzi.w takim cał� st�czeń chodzi.

- mówi Beata Czempiel dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.
Jeszcze nie czas na refl eksję

Tradycyjnie od lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego przekazuje Kombatantom 
świąteczne paczki. W tym roku trafi ły do 18 mieszkańców 
naszego powiatu, z najlepszymi życzeniami zdrowych i 
pogodnych świąt i pomyślności w Nowym Roku.

Wesołych Świąt!

Mijający rok był bardzo trudny i intensywny. Wszystko 
– pod hasłem pandemii. Szpital działa w warunkach 

podwyższonego reżimu sanitarnego. Wprowadzono istot-
ne  zmiany organizacyjne, również w związku z nałożeniem 
na szpital obowiązków wynikających decyzji Wojewody 
Opolskiego, czy zarządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Nie mogliśmy realizować zaplanowanych inwestycji, co nie 
znaczy, że inwestycji w szpitalu nie było. Były, te  konieczne 
do walki z COVID-19. Ale też odczuwam satysfakcję z pracy, 
jaką wszyscy w szpitalu wykonaliśmy i z tego, że mamy ta-
kich pracowników, na których można liczyć. Przeżywaliśmy 
trudne chwile, bywało nerwowo, nawet bardzo nerwowo, 
ale ostatecznie parliśmy do przodu.

Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono Jubilatów - miesz-
kańców powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje okrągłe urodziny, 
znów się powiększyło! I to całkiem pokaźnie.
Pani Eugenia Czapran, mieszkająca w Piotrówce, jubileusz 90-lecia urodzin świętowała  12 
grudnia. 
Pani Gertruda Swaczyna, mieszkanka Leśnicy, 90. urodziny obchodziła 13 grudnia. 
Pan Jerzy Gorzelik, mieszkaniec Ligoty Czamborowej, 90 rocznicę urodzin obchodził 14 
grudnia. 
Pani Emma Koprek, mieszkająca w Krośnicy, 90-lecie urodzin świętowała 18 grudnia. 
Pani Hildegarda Szłapa, mieszkanka Strzelec Opolskich, jubileusz 90. rocznicy urodzin ob-
chodziła 18 grudnia. 
Pan Krzysztof Ralla, mieszkaniec Otmic, 90-lecie urodzin świętował 21 grudnia.

W tych wyjątkowych dla Jubilatów dniach nie mogło zabraknąć gratulacyjnego listu, uro-
dzinowego upominku oraz najlepszych życzeń od władz naszego samorządu powiatowego. 
Czas epidemii sprawia, że osobiste odwiedziny nie są możliwe, a szkoda.

Ad multos annos!

Czy obecnie sytuacja w szpitalu się unormowała?
Na dzień dzisiejszy oswoiliśmy się z pandemią 
w takim sensie, że  mimo pewnych ograniczeń 
pracujemy we wszystkich zakresach działalności, 
a zachorowania personelu nie budzą już takich 
złych emocji społecznych. Niestety, jako społe-
czeństwo przeżywamy tragedię, a wtedy trudno 
o roztropność. Cieszę się, że wbrew przeciwnoś-
ciom, nieprzerwanie, cały personel  szpitala po 
prostu robi co do niego  należy. 
Czy w ciągu roku zmieniały się wprowadzone 
wcześniej praktyki postępowania?
Prawdziwy przełom nastąpił w technice potwier-
dzania zakażenia wirusem SARS-COV -2 Począt-
kowo nie było testów, kierowaliśmy się tylko 
objawami, potem zaczęliśmy testowanie testami 
genowymi PCR tylko osób z objawami. Latem 
ministerstwo zdrowia przekazało nam pierwsze 
testy antygenowe. Nie były one doskonałe, ale 
już wtedy nasza pielęgniarka epidemiologiczna 
intensywnie rozpoznawała rynek takich testów. 
W efekcie jako jedni z pierwszych placówek 
medycznych zakupiliśmy renomowane testy i  
zaczęliśmy je stosować. Na wynik testu PCR czeka 
się do dwóch, trzech dni, a test genowy potwier-
dza zakażenie w ciągu 15 minut. To dało nową 
jakość. Zwiększyła się przepływowość Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, w którym są przyjmowani 
wszyscy pacjenci. Mogliśmy szybciej podejmować 
decyzje. Chcę podkreślić, że testy antygenowe są 
fi nansowane przez NFZ dopiero od października, a 
wcześniej sami pokrywaliśmy ich koszty. 

Czy musicie państwo oszczędzać na środkach 
ochrony indywidualnej ?
Nie, nie możemy. Stosowanie środków ochrony 
indywidualnej jest absolutną podstawą reżimu 
sanitarnego. Trzeba je mieć, ale i wiedzieć  jak 
stosować. Potrzebne są pieniądze, kompetentni 
specjaliści do spraw epidemiologii, kompetentna 
medyczna kadra kierownicza i odpowiedzialni pra-
cownicy. Wiosną ceny środków rosły na potęgę, 
co oczywiście nie powstrzymywało nas przed ich 
zakupem. Potem dotację z UMWO,  w wysokości 
ok. 1,5 mln zł przeznaczyliśmy na  zakup. Otrzymu-
jemy środki  także z rezerw rządowych z Agencji 
Rezerw Materiałowych. Miesięczne zużycie to 
koszt ok. 300 tys. zł.
Jeżeli chodzi o kompetencje kadry, to pozostaje 
mi tylko chylić czoło. W ciągu roku opracowywano  
procedury postępowania, szkolono pracowników, 
sprawowany jest nadzór. A że to wszystko ma 
sens, to już się przekonaliśmy. Poza tym zwłaszcza 
pielęgniarka epidemiologiczna i  przełożona pie-
lęgniarek pozostają otwarte na nowe wytyczne 
i  rozwiązania, które zdobywają i zaraz wdrażają.
Co było największym problemem, który zagrażał 
utrzymaniu ciągłości leczenia w szpitalu?
Na pewno absencja pracowników spowodowana 
zachorowaniami, kwarantannami, opieką nad 
dziećmi. Pracowników i ich rodziny dotknęły te 
same fale zachorowań, co całe społeczeństwo. 
Wtedy także współpracownicy, którzy mieli z 
nimi bliski kontakt, musieli być izolowani. A że, 
jak powiedziałam wcześniej, stosowaliśmy się do 

zasad epidemicznych, nie przybrało to wielkiego 
rozmiaru. Wiosną wykryto zakażenie u pacjenta 
oddziału wewnętrznego, wtedy przestaliśmy 
przyjmować tam pacjentów, ale nikt z personelu 
się nie zaraził. Podobnie stało się na chirurgii, 
kiedy wstrzymaliśmy przyjęcia na 2 doby. Oddział 
ginekologiczno-położniczy natomiast w marcu 
zawiesił działalność z uwagi na absencję spowo-
dowaną opieką nad dziećmi i zachorowaniami nie 
związanymi z covidem.
Ponadto  w takich sytuacjach stale rotujemy 
personel, który podejmuje pracę poza swoją ma-
cierzystą komórką. To pokazuje, jak ordynatorzy 
i pielęgniarki oddziałowe, a ostatecznie sami 
pracownicy są gotowi pomagać dla wspólnego 
dobra. Nie ukrywam, że mózgiem tych operacji 
są pielęgniarka epidemiologiczna i przełożona 
pielęgniarek. Ale jest i tak, że personel, który jest 
dyspozycyjny, podejmuje się pracy w nadgodzi-
nach i tu nie odbiegamy od doniesień medialnych 
z innych placówek. Dyżury, nawet 72-godzinne, 
stała gotowość, czy to np. w dziale żywienia, go-
spodarczym, na rejestracji, w laboratorium, w od-
działach, to wszystko się dzieje. Wspomnę jeszcze 
o pracownikach administracji, którzy pod ciężarem 
dodatkowych obowiązków sprawozdawczych 
potrafi ą jeszcze przejmować zadania nieobecnych.
Jakie doświadczenia mają Państwo z funkcjono-
waniem oddziału covidowego?
To zadanie wyzwoliło w nas wszystkich bardzo 
dużo energii. Chodziło nie tylko o odpowiednie 
przygotowanie oddziału i jego wyposażenie, np. w 
urządzenia do tlenoterapii, respiratory, monitory, 
ale też o rozwiązanie problemów logistycznych. 
Wypracowaliśmy  odpowiednie godziny poru-
szania się pacjentów covidowych po szpitalu w 
związku z przyjęciem czy  diagnostyką radiologicz-
ną w pracowniach RTG na parterze. Pacjenci ci nie 
mogli mieć styczności z innymi osobami w szpitalu 
, nie mogli korzystać z wind w czasie rozwożenia 
posiłków lub odbioru odpadów itp. 
Lekarze wdrożyli leczenie nie tylko tlenem, także 
osoczem z krwi ozdrowieńców, nowoczesnymi 
lekami.  Personel przed czynnościami u pacjentów 
przebierał się w kombinezony, a praca odbywała 
się ustalonych cyklach. Wzruszyłam się jak mi 
przekazano, jakie podziękowania otrzymywał 

nasz personel. Pacjenci dziękowali pisząc o tym  
na kartkach, a raz nawet na torcie. Nasz oddział 
„covidowy” będzie funkcjonował do 21 grudnia. 
Potem znów zamieni się w oddział wewnętrzny. 
Takie jest założenie. 
- Czy wrócą porody rodzinne?
W niektórych szpitalach już  wrócono do porodów 
rodzinnych, tak że jest to dla nas wyzwanie. Istotne 
są warunki lokalowe, zapewnienie poruszania się 
osoby towarzyszącej przy minimalnym kontakcie 
z personelem, osobna toaleta np. itp. Postaramy 
przywrócić porody rodzinne tak szybko, jak tylko 
będzie to możliwe.
- Zbliżają się święta Bożego Narodzenia – będą 
możliwe odwiedziny?
- Niestety, nie, z tych samych względów. Można 
natomiast przekazać paczki dla przebywających 
u nas pacjentów, punkt ich odbioru w holu na 
parterze nadal funkcjonuje. Proszę o śledzenie 
informacji na bieżąco zamieszczanych na naszym 
Facebooku  i stronie internetowej szpitala – tam 
przekazujemy wszystkie aktualności, dotyczące 
funkcjonowania szpitala, w tym laboratorium, re-
jestracji, punkty drive thru,   odwiedzin, porodów, 
działania poradni, itp.
- Punkt pobrań driver-thru nadał będzie działał 
przy szpitalu?
- Zainteresowanie wymazami w celu wykonania 
testów genetycznych PCR zmniejsza się, widać to 
wyraźnie. Na razie ten punkt działa – tyle mogę 
powiedzieć.
- Czy w naszym szpitalu będzie się można zaszcze-
pić przeciwko koronawirusowi?
- Nasza placówka została wyznaczona do szczepień 
– nie tylko własnych pracowników, ale i personelu 
ze wszystkich placówek medycznych funkcjo-
nujących na terenie powiatu strzeleckiego. Nie 
będziemy szczepić  innych mieszkańców powiatu 
strzeleckiego. To zadanie dla lekarzy rodzinnych.
- Nachodzi rok 2021. Czego Pani się spodziewa?
- Dziś już wiem, że wszystko może się zdarzyć. 
Każdy kataklizm, którego w danej chwili nawet 
sobie nie wyobrażamy. Wiem też, że w najtrud-
niejszej nawet sytuacji mogę liczyć na wiedzę, 
doświadczenie i zaangażowanie pracowników 
naszego szpitala. To jest bezcenne.
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Ile obecnie jest rodzin zastępczych w powie-
cie strzeleckim? 

W tej chwili na terenie naszego powiatu 
funkcjonują 62 takie rodziny. Większość 
z nich to rodziny zastępcze spokrewnione, 
ale mamy też rodziny zastępcze niezawodo-
we, zawodowe oraz rodzinny dom dziecka. 
Łącznie mają w swojej pieczy około 100 
dzieci. 

Trudno jest zostać rodziną zastępczą?

Osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą 
zgłaszają się do Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, które 
organizuje dla nich odpowiednie szkolenie 
oraz poddaje je ocenie spełnienia warunków 
w zakresie bycia rodzicem zastępczym. Sama 
procedura nie jest zbyt skomplikowana. 

Czy rodziny zastępcze otrzymują jakieś 
wsparcie fi nansowe?

Oczywiście. Rodziny zastępcze co miesiąc 
otrzymują środki na utrzymanie dziecka oraz 
dodatek wychowawczy 500+. Dodatkowo, 
jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastęp-
czej posiada orzeczenie o niepełnosprawno-
ści, przysługuje im dodatek. Ponadto rodzi-
nom zastępczym przysługuje jednorazowe 
świadczenie „Dobry Start”, dofi nansowanie 
do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, 
jednorazowe świadczenie na pokrycie nie-
zbędnych kosztów związanych z potrzebami  
przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastęp-
czej dziecka, świadczenie na pokrycie kosztów 
związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych
lub innych zdarzeń mających wpływ na ja-
kość sprawowanej opieki, środki fi nansowe 
na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, w którym zamieszkuje ro-
dzina zastępcza lub prowadzony jest rodzinny 
dom dziecka, środki fi nansowe na pokrycie 
kosztów związanych z remontem lokalu 
mieszkalnego lub domu, w którym zamiesz-
kuje rodzina zastępcza lub prowadzony jest 
rodzinny dom dziecka.

Rodzin zastępczych ciągle brakuje
- mówi Janusz Żyłka członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to 
przede wszystkim czas rodzinny. Nie wszystkim 

dzieciom jednak jest dane spędzanie tych chwil 
z własnymi biologicznymi rodzinami. Gdy znajdą 
się one w bardzo poważnej kryzysowej sytuacji, 
sąd może wydać orzeczenie o skierowaniu ich do 
rodziny zastępczej. Nie na zawsze: gdy uda się roz-
wiązać te problemy, dziecko może wrócić do rodzi-
ców biologicznych, w innym przypadku - zgodnie z 
decyzją sądu rodzinnego - może być pozostawione 
w pieczy zastępczej lub w przypadku pozbawienia 
rodziców biologicznych praw do opieki nad nim, może być skierowane do 
rozpoczęcia procesu adopcji i poszukiwania rodziny przysposabiającej. 
Wraz z tymi życzeniami wszystkim, którzy w naszym powiecie sprawują pieczę 
zastępczą, nisko się kłaniam i składam gorące i serdeczne podziękowania za 
to, co robią na co dzień, zwłaszcza w tak trudnym dla nas roku, który upływa 
pod znakiem koronawirusa.

Gdy na Gody bardzo biało, wiosną śnieg� jest niemało.Gdy na Gody bardzo biało, wiosną śnieg� jest niemało.

Po upływie trzech lat bycia rodziną zastępczą 
niezawodową rodziny mogą wnioskować 
o status rodziny zastępczej zawodowej, która 
prócz wspomnianych środków i świadczeń 
otrzymuje również wynagrodzenie. Obecnie 
wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawo-
dowej to 2.100 zł, a dla rodziny zastępczej 
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 
2.700 zł. Należy jednak zaznaczyć, że wyna-
grodzenie ulega podwyższeniu, w zależności 
od liczby umieszczonych w niej dzieci, stażu, 
pozytywnych ocen organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej czy też posiadanych kwali-
fi kacji i odbytych szkoleń.

Czy poza wsparciem fi nansowym rodziny 
zastępcze mogą liczyć na innego rodzaju 
pomoc?

Na wniosek rodziny zastępczej może ona zo-
stać objęta opieką koordynatora. Koordynator 
to osoba ściśle współpracująca z rodziną 
zastępczą, która na podstawie sporządzanej 
diagnozy oraz zgłaszanych przez rodzinę prob-
lemów udziela jej odpowiedniego wsparcia 
i pomocy. Do dyspozycji naszych rodzin po-
zostają również psycholog i radca prawny. 
W miarę możliwości staramy się umożliwiać 
rodzinom zastępczym udział w szkoleniach 
dotyczących rodzicielstwa zastępczego. Poza 
tym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich organizowane są gru-
py wsparcia prowadzone przez psychologa. 
Na spotkaniach tych rodziny wymieniają się 
doświadczeniami oraz spostrzeżeniami.

Od kilku lat organizujemy również Święto 
Rodzin Zastępczych. Staramy się, w tym dniu 
zapewnić rodzinom zastępczym oraz ich pod-
opiecznym możliwie jak najwięcej atrakcji. 
To szczególny dzień, w którym chcemy podzię-
kować naszym rodzinom za codzienny trud 
opieki i wsparcia jakiego udzielają swoim 
podopiecznym. Niestety, w tym roku, z uwagi 
na sytuację epidemiologiczną organizacja 
Święta Rodzin Zastępczych nie była możliwa.

Wspomniał Pan o sytuacji związanej z CO-
VID-19. Na jakie wsparcie te rodziny mogły 
liczyć w tym trudnym okresie? 

Z uwagi na zagrożenie jakie niesie z sobą  CO-
VID-19 nauka odbywa się w formie zdalnej. 
W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszo-
nych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19” 
zakupiliśmy 75 laptopów, 60 drukarek oraz 
oprogramowanie dla dzieci z niepełnospraw-
nością. W ramach projektu zabezpieczono 
rodziny zastępcze w środki ochrony osobi-
stej tj. maseczki, rękawiczki oraz płyny do 
dezynfekcji rąk. Łącznie w ramach projektu 
wydatkowano 254.897 zł. Jednocześnie pozy-
skaliśmy 12 laptopów z FRDL, które również 
zostały przekazane rodzinom zastępczym. 
Wszystkie dzieci w rodzinach zastępczych, 
których dotyczy obowiązek szkolnictwa zo-
stały zabezpieczone w sprzęt umożliwiający 
im naukę w systemie zdalnym.

Czy liczba rodzin zastępczych w Powiecie 
Strzeleckim jest wystarczająca?

Niestety nie. Chciałbym tutaj zaapelować do 
osób, które zastanawiają się nad pełnieniem 
roli rodziny zastępczej o kontakt z Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie, które udzieli 
wszelkich istotnych informacji, które pozwolą 
im podjąć decyzję. 

Trudno jest pozyskać nowe rodziny zastęp-
cze?

Niestety tak. Myślę, że w głównej mierze jest 
to spowodowane brakiem wiedzy na temat 
samej procedury, fi nansowania oraz pomocy 
jakiej można oczekiwać ze strony Powiatu. 

To ciężka praca… 

Wychowanie oraz opieka nad dzieckiem zawsze 
jest wyzwaniem i odpowiedzialnością. Trzeba 
pamiętać, że dzieci umieszczane w rodzinach 
zastępczych niejednokrotnie doświadczyły 
w swoim życiu cierpienia i odrzucenia. Osoby 
decydujące się zostać rodziną zastępczą mu-
szą mieć w sobie dużo empati i i zrozumienia. 
Czasami trzeba czasu, aby przekonać do sie-
bie dziecko, ale jestem przekonany, że bycie 
rodzicem zastępczym niejednokrotnie dostar-
cza wiele radości i satysfakcji, w szczególności 
kiedy obserwujemy jak dziecko ponownie 
otwiera się na ludzi i obdarza nas zaufaniem.

Czego życzy Pan rodzinom zastępczym z oka-
zji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku?

Przede wszystkim zdrowia, które w obecnych 
czasach jest tak ważne, ale również aby 
te Święta upłynęły w spokoju i radości a 
nadchodzący Nowy Rok 2021 był dla nas 
wszystkich zmianą na lepsze.

Z okazji zbliżających się Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia Świąt Bożego Narodzenia 

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu Strzeleckiego Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
życzą wszystkim Rodzinom Zastępczym, życzą wszystkim Rodzinom Zastępczym, 

aby ten magiczny czas upływał aby ten magiczny czas upływał 
w spokoju, radości i zdrowiu.w spokoju, radości i zdrowiu.

Dziękujemy za wkładany każdego dnia Dziękujemy za wkładany każdego dnia 
trud i zaangażowanietrud i zaangażowanie

 w opiekę i wychowanie swoich podopiecznych.  w opiekę i wychowanie swoich podopiecznych. 
Dzięki Państwu możliwe jest zapewnienie dzieciom, Dzięki Państwu możliwe jest zapewnienie dzieciom, 

które tego potrzebują opieki, wsparcia i miłości.które tego potrzebują opieki, wsparcia i miłości.

Życzymy, aby nadchodzący Nowy Rok 2021 Życzymy, aby nadchodzący Nowy Rok 2021 
był przede wszystkim powrotem do normalności był przede wszystkim powrotem do normalności 

i przyniósł Państwu wiele radości, szczęścia i przyniósł Państwu wiele radości, szczęścia 
i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
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Gdy na Gody leży śnieg srogi, to na Wielkanoc zielone odłogi.Gdy na Gody leży śnieg srogi, to na Wielkanoc zielone odłogi.

Najtrudniejszy, odkąd tu jestem, czyli od 
2011 – dodaje. - Epidemia koronawirusa to 
coś, na co nikt nie był i nie mógł być przygoto-
wany. Kiedy odnotowano pierwsze przypadki 
w Polsce, a coraz więcej w Chinach i już w 
innych krajach Europy, z niepokojem obser-
wowaliśmy to, co dzieje się we Włoszech 
i Hiszpanii. Zwłaszcza w domach pomocy 
społecznej. To nie były dobre wieści. Raczej 
tragiczne. Te doniesienia w jakiś sposób 
pozwoliły się nam przygotować mentalnie. 
Później doszły wiadomości z różnych DPS-
ów na terenie kraju. Potem – z naszego 
województwa. Żadne nie były dobre. Okazało 
się, że COVID-19 to choroba, przed którą nie 
da się w żaden sposób zabezpieczyć. Mimo 
zastosowania wszelkich, naprawdę ostrych, 
rygorów sanitarnych. Ona przyjdzie. I… 
przyszła. Ale u nas nie wybuchła panika, na 
szczęście. I – zmieniła nasze życie. Nasze, bo 
całego personelu, i wszystkich mieszkańców. 

Co zmieniła? Na stałe – nauczyła nas większej 
pokory wobec życia. Mieszkańcy też spokor-
nieli wobec tego, przed czym tak naprawdę 
nie da się uchronić. Dziś każdy z nas jest 
trochę inny. Doceniamy wszystkie małe szcze-
góły. Każdą chwilę, którą możemy się cieszyć. 
To niby drobiazgi, ale okazują się bardzo waż-
ne. Dlaczego nie potrafi liśmy ich doceniać 

To był najtrudniejszy rok
- mówi Jolanta Osuch dyrektor Domu Pomocy Społecznej z fi liami w Szymiszowie i Leśnicy

Epidemia koronawirusa to coś, na co nikt nie 

był i nie mógł być przygotowany. To choroba, 

przed którą w żaden sposób nie da się zabezpie-

czyć. Dziś Bogu dziękuję, że mam taki personel.

wcześniej? Nie potrafi ę odpowiedzieć na to 
pytanie. I chyba nikt nie potrafi , kto osobiście 
nie zetknął się z koronawirusem.

Gdy koronawirus pojawił się u nas, wśród 
mieszkańców, cały nasz personel dobrowol-
nie zadecydował o pracy skoszarowanej. 
Nie prosiliśmy o pomoc wolontariuszy, nie 
prosiliśmy o pomoc wojska. Nie trzeba było 
ewakuować mieszkańców, bo zabrakło ludzi, 
którzy mogli się nimi opiekować. Dziękuję 
Bogu, że mam taki personel. Żadne podzię-
kowania, żadne słowa nie oddadzą w pełni 
jego poświęcenia. Każdy ma przecież rodzi-
nę, bliskich. Czy to heroizm? Tak. Ale takie 
wielkie słowa rodzą się później, nie wtedy, 
kiedy ludzie podejmują decyzje - które mogą 
zaważyć na życiu ich i ich najbliższych - dla 
dobra innych. Wszyscy pracownicy udźwig-
nęli ten… problem? dylemat? Kiedy z innych 
DPS-ów pracownicy uciekali – nasi byli na 
miejscu. Ani na chwilę nie opuścili swoich 
podopiecznych. Pomimo tego nieszczęścia, 
jakie choroba przynosi, bo przecież nie jest 
tajemnicą, że kilkoro mieszkańców naszych 
Domów zmarło, w ludziach tkwi dobro. To 
bardzo budujące, że człowiek może pracować 
w takim gronie, wśród tak oddanych sprawie 
ludzi. To zbyt górnolotne? Może, ale tak 
właśnie czuję. 

Zbliża się wigilia i święta Bożego Narodzenia. 
Jeszcze trudniejsze momenty w naszym życiu. 
Naszym – bo wszyscy wraz z mieszkańcami 
naszych Domów tworzymy jedną społecz-
ność. Dla nas, pracowników, te chwile będą 
łatwiejsze – wrócimy do swoich domów. Dla 
mieszkańców będzie to trudniejsze. Zawsze 
przed Bożym Narodzeniem wyczuwało się 
napięcie. Teraz – będzie większe. Święta 
bez najbliższych są bardzo trudne. Do tej 
pory mogli liczyć na odwiedziny. Teraz – 

nie. Musimy zachować 
reżim sanitarny. Wizyty 
rodzin obecnie to tylko 
kontakt przez Skype’a, 
przez WhatsUp’a. To jed-
nak nie zastąpi bliskości, 
dotknięcia, pogłaskania, 
pocałunku. Takiej sa-
motności nie da się ni-
czym zrekompensować. 
A samotność pogłębia 
się. Nie ma grupowych 
zajęć terapeutycznych 
– fizjoterapeuci przy-
chodzą do pokoi. Nie 
ma wyjść, wspólnych 
spacerów. Kontakty mię-
dzy mieszkańcami są 
ograniczone. To łatwo 
się mówi, ale w rzeczy-
wistości jest okropne. 

Wigilia… Do tej pory w 
każdym z Domów była 
wspólna. Przychodzili 
nie tylko mieszkańcy, ale 
i pracownicy. Przychodził 
ksiądz. Łamaliśmy się 
opłatkiem. Śpiewaliśmy 
kolędy. Teraz wspólną 
kolację wigilijną planu-
jemy tylko w Domu w 
Strzelcach, spotkamy się 

w stołówce. Tu większość mieszkańców już 
przechorowała COVID-19.  W Szymiszowie i 
Leśnicy mieszkańcy wigilię zjedzą w swoich 
pokojach. Jeśli są dwie osoby w pokoju – ko-
lacja wigilijna będzie przygotowana na dwie 
osoby. Na talerzykach będzie też opłatek. 

Nowy Rok? W Pierwszym dniu 2021 roku 
chciałabym się obudzić i stwierdzić, że to był 
tylko sen. Że tego wszystkiego nie było. Wiem 
przecież że to niemożliwe. Ale tak właśnie 
bym chciała.

Bogu dziękuję, że mam taki personel

21 grudnia Starosta Strzelecki Józef Swa-
czyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida na 
ręce Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 
Strzelcach Opolskich z fi liami w Szymiszowie 
i Leśnicy pani Jolanty Osuch złożyli szczegól-
ne podziękowania i słowa wdzięczności za 
opanowanie trudnej sytuacji i za to, że cały 
Zespół Pracowników stanowił oparcie dla 
mieszkańców i siebie nawzajem. Także za 
ogromne zaangażowanie w całym okresie 
walki z koronawirusem. 

Gratulacje i podziękowania
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 Jaka pogoda w dzień Bożego Narodzenia,  Jaka pogoda w dzień Bożego Narodzenia, 
taka też będzie od  Ig�acego taka też będzie od  Ig�acego (1 lutego)(1 lutego) po Szy�ona umęczonego po Szy�ona umęczonego (18 lutego)(18 lutego)..

Ten rok był trudny pod każdym względem. Jednak na drogach powiatowych działo się całkiem niemało. Były to większe inwestycje, z których możemy być 
bardzo dumni – choćby z przebudowy zabytkowego mostu w Grodzisku, jak i mniejsze, choćby te związane z położeniem nowych nawierzchni bitumicznych 
czy ułożeniem nowych chodników. Sporo zadań udało się wykonać dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi, za co serdecznie dziękujemy!

Najkrótsze podsumowanie brzmi tak: Powiat Strzelecki w 2020 roku przeznaczył 2,335 mln na inwestycje drogowe!

Rok 2020 na drogach

Nowa nawierzchnia na drodze Strzelce Opolskie – Dziewkowice

Wspólna inwestycja z Gminą Ujazd 
– droga Balcarzowice - Sieroniowice

Nowy most i nowa nawierzchnia
w Grodzisku

Przebudowana droga w Zimnej Wódce, 
wspólna inwestycja z Gminą Ujazd

Chodnik w Staniszczach Wlk. przy ul. 1 Maja 
(I etap), wspólna inwestycja z Gminą Kolonowskie 

Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych 
w Krasowej, wspólna inwestycja z Gminą Leśnica

Przebudowana droga na odcinku 
Strzelce Opolskie - Rozmierka

Wspólna inwestycja 
z Gminą Strzelce Op. 

– chodnik przy ul. Mickiewicza 
w Strzelcach Op. (etap 2)
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Gdy w peł�i księżyca Gody przy�adają, łagodną resztkę zimy z tego wysnuwają.Gdy w peł�i księżyca Gody przy�adają, łagodną resztkę zimy z tego wysnuwają.

Świąteczne pierniki i ciastka (maślane z 
maszynki, kokosanki, z orzechami, szplitry) 
pieczemy zawsze na i dla Mikołaja. Choinkę 
ubieramy też już na wizytę Św. Mikołaja, 
chociaż w domach moich Rodziców choinkę 
ubierały dzieci z ojcami w Wigilię (zawieszano 
na niej cukierki, pierniki, orzechy owijane 
w sreberka, kładziono na niej lametę, watę 
i przypinano na specjalnych klamerkach 
świeczki).

Nie może zabraknąć ten stajenki (u nas 
betlejki), symbolu miejsca, w którym narodził 
się Chrystus.

A potem nadchodzi Wigilia. 
Jemy tylko postne śniadanie, a następnie 

do kolacji się pości, w ten dzień nie podja-
damy słodyczy.

Zgodnie ze śląskim powiedzeniem „Jakoł  
je Wilijo, taki bydzie cołki rok”, dlatego też to 
co robimy i jak się zachowujemy w Wigilię, 
to tacy będziemy przez cały rok.

Następnie czekamy aż pojawi się pierw-
sza gwiazdka na niebie, wtedy dzielimy się 
opłatkiem i składamy życzenia, następnie 
przed wieczerzą odmawiały modlitwę i sia-
damy do nakrytego białym obrusem stołu 
(pod spodem – sianko, symbol ubóstwa, w 
jakim narodził się Jezus) . Na stole znajduje 
się dodatkowe nakrycie przeznaczone dla 
niezapowiedzianego gościa.

Pod talerzami każdy ma włożoną monetę, 
aby nigdy nie zabrakło pieniędzy. Ale także 
do por� ela wkładamy rybią łuskę, żeby przez 
kolejny rok nie zabrakło pieniędzy na chleb. 
Na stole jest zapalona świeca Caritas. Od 
kilku lat kładziemy także na stole fi gurkę 
Świętej Rodziny, którą otrzymałam od za-
przyjaźnionej, niestety już nieżyjącej Siostry 
Angeli z zakonu Boromeuszek.

Nasze potrawy wigilijne też są trady-
cyjne. Są to: postna grochówka z całym 
grochem i na zasmażce z masła (groch, mar-
chewka, korzeń selera i korzeń pietruszki, 

Pielęgnujemy nasze 
śląskie tradycje

- mówi Patrycja Gola, 
prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Piotrówka

ziemniaki pokrojone w kostkę, na koniec na-
tka pietruszki) oraz zupa pieczarkowa; karp
smażony oraz smażone fi lety rybne (dorsz, 
sandacz, mintaj); słone śledzie w śmietanie
(śledzie moczymy, potem kroimy na kawał-
ki, dodać cebulę i śmietanę wymieszaną 
z majonezem, doprawić), śledzie w oleju
(śledzie, zeszklona cebula, olej, ziele angiel-
skie, pieprz); kartofl e tłuczone z masłem; 
surówka z kapusty kiszonej, kapusta z gro-
chem (groch łuskany zalać wodą i odstawić 
do namoczenia i ugotować, kapustę kiszoną 
ugotować, zasmażka, wszystko doprawić i 
wymieszać)  lub kapusta z grzybami (kiszona, 
suszone grzyby, cebula zeszklona na oleju, 
zasmażka). Potem już słodkości: makówki
(zmielony mak, mleko, rodzynki, migdały, 
sucharki (do garnka nalewany odrobinę wody 
na dno i wsypujemy zmielony mak. Zalewamy 
go mlekiem i zaczynamy gotować. Masę go-
tujemy przez chwilkę na bardzo małym ogniu, 
aby się nie przypaliła. Następnie dodajemy 
cukier,  rodzynki, migdały, układamy war-
stwami sucharki i masę makową) i moczka
(piernik, suszone owoce: rodzynki, morele, 
fi gi, bakalie, kompot śliwkowy, zasmażka na 
maśle).

Po kolacji otwieramy okno i idziemy do 
drugiego pokoju, aby Dzieciątko się nie spło-
szyło, umiało wejść i zostawić pod choinką 
prezenty. W tym czasie przy moim akompa-
niamencie śpiewamy kolędy. Gdy prezenty 
już są, otwieramy je i czekamy na Pasterkę o 
północy, na którą zawsze chodzimy pieszo, 
przekazując wszystkim życzenia zdrowych, 
rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Naro-
dzenia.

Pierwszy Dzień Świąt spędzamy w domu, 
w drugi odwiedza się bliską rodzinę. Jest 
także tradycyjny śląski obiad: rosół ze swoj-
skim makaronem, szare kluski (tarte), rolada, 
modro kapusta.

- Zawsze przywiązywało się u nas do tego 
wagę. Skromne tradycyjne śląskie potrawy, 
skromne prezenty - jeden dziadek strugał 
fujarki, drugi to nawet konika potrafi ł wystru-
gać. Dla dzieci najważniejsze, że w ogóle były! 
Potrawy wigilijne najpierw przygotowywał 
babcia, potem mama z babcią potem ja z 
mamą. Dziadek i tata obierali ziemniaki. Teraz 
ten obowiązek spadł na męża, a co roku musi 
ich dużo poobierać, choć teraz przy stole bę-
dzie tylko 8 osób. Było nas więcej, ale dwoje 
dzieci z naszej rodziny zastępczej zostało 
adoptowanych. Jest dużo przygotowań, ale 
za to jaka radość przy nich! I potem, gdy już 
siądziemy przy wigilijnym stole. 

Zanim to nastąpi – dzielimy się opłatkiem 
i… jabłkiem. Gdy jeszcze opłatków na Śląsku 
nie było, dzieliliśmy się chlebem i plasterkiem 
jabłka właśnie; na znak, że zgrzeszyliśmy 
przez jabłko… W zeszłym roku zapomniałam 
o nim, i mąż, w którego rodzinie tej tradycji 
nie było, zapytał: a jabłko?! Zięć też się tego 
nauczył Zupę u nas gotowało się zawsze z 
głów karpia, z dużą ilością warzyw gotowa-
ną. Dodaję jeszcze do niej grysik, żeby dzieci 
zjadły najpierw na obiad, bo przecież małe, a 
potem – już w czasie wieczerzy. Obowiązkowy 
jest też karp dla nas, dorosłych, dla dzieci 

Tradycja jest najważniejsza, 
w naszym domu zawsze była

- opowiada Elżbieta Kamińska, 
członkini Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich

fi let smażony. Ziemniaki (to te, które obiera 
mój mąż) gotowane i surówka z kiszonej 
kapusty, z marchewką, cebulą, pocukrzona i 
popieprzona. Kapusta z grochem i grzybami 
omaszczona masłem, ale już na pierwszy 
dzień Świąt – ze skwarkami. Muszą być śle-
dzie. I jeszcze makówki, nie z piernikiem, a 
z bułkami. Babcia mak parzyła mlekiem, ja 
– wodą, nie kwaśnieją szybko. Obowiązkowy 
jest też kompot z suszu, czyli jabłek, śliwek 
(musza być trzy wędzone!), gruszek, moreli, 
fi g i rodzynek (tych dużych i tych drobnych). 
Już moja babcia dodawała do niego orzechy i 
laskowe, i włoskie, które mieliśmy w ogródku, 
kopiastą łyżkę wiórków kokosowych, migdały 
bez skórki. Przez chwilę to gotuje się razem, 
a potem dodaję ananas w kawałkach z 
puszki. Zatrzepuję to kisielem cytrynowym, 
aby potrawa nie była ani za gęsta, ani za 
rzadka, ścieram troszkę skórki cytrynowej… 
To naprawdę jest pyszne, kilka koleżanek też 
zaczęło tak przyrządzać ten kompot. Potem 
pierniki z dżemem, udekorowane, jak nakazu-
je tradycja. I oczywiście prezenty. Teraz nieco 
bardziej praktyczne, ale dla dzieci muszą być 
też zabawki; sweter ich tak nie ucieszy. W taki 
dzień jak Wigilia trzeba się radować!

Jej rodzina, podobnie jak wiele innych 
rodzin po II wojnie światowej do naszego 
powiatu została przesiedlona z Kresów. Wszy-
scy wrośli w Śląsk, ale tradycje, zwłaszcza te 
bożonarodzeniowe, zachowali.

- Kresowiacy zawsze związani byli z ziemią 
i żyli z niej. Mieli gospodarstwa, mniejsze i 
większe, bogatsze i biedniejsze. To, co ziemia 
i okoliczne lasy dostarczały, było podstawą 
życia, miało starczyć na cały rok. Na przykład 
pierwsze grzyby, które w lasach się pojawiały, 
zbierało się na wigilijne potrawy. Pierwszy 
miód spadziowy czy gryczany – również. 
Szykowanie do niego zaczynało się już w 
Adwencie. I od niego zaczynało się już oszczę-
dzać na święta, żeby było bardziej bogato niż 
na co dzień. Z jesiennego świniobicia szynki 
i lepsze kawałki były przeznaczone na Boże 
Narodzenie. W pierwszą niedzielę Adwentu 
pisało się listy z pozdrowieniami do rodziny. 
Druga jego Adwentu przeznaczona była 
na robienie ozdób choinkowych: z szyszek, 
słomy, orzechów. Wszystkie dzieci były w to 
zaangażowane, nawet te najniegrzeczniejsze. 
W ostatnią niedzielę pisało się kartki i listy z 
życzeniami na święta, do rodziny i znajomych. 

I już nadchodził 24 grudnia. Dziadek przy-
nosił choinkę, stroił ją z dziećmi. W kuchni 
szykowano ostatnie potrawy, ale nie ku� ę. Ta 
musiała być przygotowana wcześniej, bo dwa 

Kresowa Wigilia to moja tradycja

dni pszenicę –-najlepszej jakości - należało 
moczyć, a potem wybić ją z wody specjalnym 
drążkiem (lniany worek z pszenicą obija się 
na czystej posadzce). A potem dodaje się 
miód, mak, suszone owoce, ale nie jakieś 
zagraniczne. Nie, one muszą być swojskie: 
śliwki, morele, orzechy. Tę ku� ę jadło się 
zaraz po barszczu z uszkami grzybowymi. 
Zanim usiadło się do stołu, na choince zapa-
lało się świeczki, dzieliło opłatkiem ułożonym 
na najpiękniejszym w domu talerzyku, na 
drugim, też pięknym był miód do posmaro-
wania opłatka. Najpierw jednak było czytanie 
Ewangelii i modlitwa za żywych i umarłych.

Barszcz nie był jedyną zupą podawaną na 
wieczerzę. Była też zupa grzybowa z fasolą 
(koniecznie: „pięknym Jasiem”). Koniecznie 
ryba. Nie jedna – ale pięć różnych rybnych po-
traw. Kapusta z grzybami i grochem. Pierogi z 
grzybami i kapustą, a kiedy w rodzinę weszli 
ludzie z centralnej Polski, to na stole nie mo-
gło zabraknąć pierogów ruskich i z serem na 
słodko. Jeszcze potrawka żurawinowo-tarni-
nowa. Z piwnicy przynosiło się ciasta, wśród 
nich: makowiec i piernik. Śpiewało się kolę-
dy… I już czekało się z radością na Pasterkę. 
Jak co roku. Także dziś. Koronawirus w tym 
nie przeszkodzi. Staniemy przed kościołem, 
a najmłodszy członek rodziny, czyli wnuczka 
zostanie w samochodzie, żeby nie zmarzła. 

- mówi Bronisława Latocha, mieszkanka Piotrówki
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Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem przy�alone.Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem przy�alone.

Tradycja to nieodłączny element naszej kultury. Kształtowała się przez lata, ale też… zmieniała się. Zachowując stare zwyczaje, dodajemy do nich nowe, 
bo zmienia się świat, nasze otoczenie i rodziny. Nie żyjemy w zamkniętej enklawie. Do tradycji przodków dodajemy te, które wnieśli nowi członkowie naszych 
rodzin i sąsiedzi, nieraz z odległych stron. A i my, wyjeżdżając daleko, staramy się tam zachować zwyczaje zapamiętane z rodzinnego domu.

Są dni w roku, w którym tradycja ma wyjątkowe znaczenie. To Boże Narodzenie, zwłaszcza Wigilia. Na Śląsku z tym dniem wiązano najwięcej wierzeń i 
praktyk magicznych. Od wielu odchodzimy, bo ich moc traci dla nas znaczenie, ale i tak pozostaje w nas ufność zachowana z dzieciństwa, że we wszystkim, 
co robimy tego dnia, także w potrawach, przygotowanych na wigilijną wieczerzę, kryje się  magia mogąca przynieść rodzinie zdrowie, szczęście i przychylność 
losu w następnym roku.

Mołczka
Składniki:

100 g moreli suszonych
200 g śliwek suszonych

200 g rodzynek
300 g piernika
3 łyżki cukru
1.5 l wody

Sposób przygotowania:
Morele, śliwki, rodzynki, cukier i wodę ugoto-
wać jak kompot i na koniec dodać pokruszony 
piernik.  Można jeść na ciepło albo na zimno. 
Najlepiej smakuje na drugi dzień.

Ps. ile gospodyń tyle przepisów każdy w domu 
robi inaczej.

Harynki w kwaśnielince
Śledzie w zalewie

Składniki:
1,5 kg słonych śledzi na moczyć 

na 2 godz. w zimnej wodzie
Osobno ugotować kwaśnielinkę (zalewę)

2 szkl. wody
0,5 szkl. octu

1 cebula pokrojona w plastry
5 listki laurowe

6 szt. ziela angielskiego
1 łyżeczka soli

1 łyżeczka cukru
pieprz do smaku

Sposób przygotowania:
Kwaśnielinkę (zalewę) ostudzić i zalać nią 
wymoczone słone śledzie. Na koniec dodać 
śmietanę.

Ciasto z makiem
Przygotowujemy biszkopt.

Na to – masa makowa:
25 dkg maku mielonego

25 dkg cukru pudru
0,5 szkl. mleka

25 dkg margaryny
10 dkg rodzynek

olejek migdałowy do smaku

Sposób przygotowania:
Mak zalać gorącym mlekiem. Margarynę 
utrzeć z cukrem pudrem. Wymieszać z ma-
kiem, dodać rodzynki i olejek migdałowy 
do smaku. Masę wyłożyć na biszkopt. Na to 
zrobić polewę kakaową.

Przepisy przygotowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Krośnicy

Kapusta z grzybami
Składniki:

30 dkg mrożonych grzybów leśnych
500 dkg kapusty kiszonej

10 dkg masła (najlepiej klarowanego)
50 g cebuli

600 ml wody
pieprz, sól, ziele angielskie, liść laurowy

Sposób przygotowania:
Grzyby zalać woda na noc, nie wylewać wody. 
Cebulę pokroić drobno, podsmażyć w garnku 
na maśle na złoto. Do cebuli dodać grzyby, 
chwilę podsmażyć. Kapustę kiszoną opłukać, 
pokroić drobniej i przełożyć do garnka z 
cebulą i grzybami. Dolać wody z moczenia 
grzybów, uważając, by nie wleciał tam piasek. 
Dodać pieprz, ziele angielskie, liść laurowy. 
Dolać wody i gotować na małym ogniu pod 
przykryciem, aż zmięknie. Mieszać od czasu 
do czasu. Gdy kapusta zmięknie, doprawić 
solą i pieprzem do smaku.

Przepisy przygotowały panie 
z Koła Gospodyń z Dolnej

Piernik lwowski

Składniki:
0,5 kg mąki pszennej
0,5 kg mąki żytniej

8 jajek
0,5 l miodu 

(najlepiej spadziowy lub gryczany)
0,4 kg cukru
25 dkg masła
0,5 l śmietany

0,25 l chłodnej wody
50 g kakao

40 g sody oczyszczonej
70-90 g przypraw korzennych

0,3 kg orzechów łuskanych 
(pokrojonych niezbyt drobno)

Sposób przygotowania:
Przyprawy korzenne w składzie procento-
wym: cynamon 60 proc., goździki 12 proc., 
pieprz 16 proc., seler 4 proc., imbir 8 proc. 
Wszystkie dobrze wysuszone - zagnieść w 
moździerzu tuż przed pieczeniem.
Miód podgrzewać ok. 20 minut do ok. 90 
stopni,, następnie wlać do dzieży i ochłodzić 
do ok. 30 st. C. Następnie dodać połowę 
cukru – mieszać tak długo, aż uzyska się jed-
nolity roztwór. Dodać obie mąki – dokładnie 
wymieszane – całość miesić przez ok. 25 
min. (jeśli będzie zbyt suche – dodać trochę 
chłodnej wody. Gotowe podstawowe ciasto 
włożyć do dębowego pojemnika i przecho-
wywać najlepiej w piwnicy od 4 do 8 tygodni.
Po tym czasie ciasto wyjąć, dodać utarte 
żółtka z resztą cukru i masłem, bardzo do-
kładnie wmieszać śmietanę, a po uzyskaniu 
jednolitej masy wlać mleko z rozpuszczoną 
sodą oczyszczoną. Teraz dodać przyprawy 
korzenne i kakao oraz pianę ubitą z białek, 
całość miesić ok. 35 min., zwracając uwagę 
na jednolitość masy. Na koniec wlać resztę 
wody, dalej miesić – całość ma stanowić jed-
nolitą masę. Tak przygotowane ciasto prze-
łożyć do posmarowanej masłem i posypanej 
bułką tartą foremki. Piec w temp. ok. 220 
st. C przez ok. 45-50 min. Po ostygnięciu 
można dowolnie udekorować.

Przepis p. Bronisławy Latochy

Śledź ála czerwony
Składniki:

0,5 kg śledzi matjasów
2 łyżki cukru
0,5 szkl. oleju
¼ szkl. octu

4 łyżki koncentratu pomidorowego
30 dkg cebuli

3 ziarenka ziela angielskiego
3 liście laurowe

0,5 torebki gorczycy

Sposób przygotowania:
Śledzie wymoczyć. Na oleju zeszklić pokrojo-
ną w piórka cebulę, dodać cukier, mieszać aż 
się rozpuści.
Wlać ocet, ziele an-
gielskie, liście lau-
rowe i koncentrat 
pomidorowy, dusić 
kilka minut. Zdjąć z 
ognia, dodać gor-
czycę. Przełożyć do 
słoików. Gotowe 
po 2-3 dniach.

Świąteczne ciasto 
z jabłkami i cynamonem

Składniki:
6 jajek

1,5 szkl. cukru
1 szkl. oleju
3 szkl. mąki

1 łyżka kakao
0,5 łyżeczki cynamonu

0,5 łyżeczki sody
6 jabłek

rodzynki, orzechy, migdały – wg uznania

Sposób przygotowania:
Jajka  cukrem dobrze ubić. Dodać pozostałe 
składniki i dobrze wymieszać. Następnie 
dodać jabłka pokrojone w kostkę oraz wg 
uznania orze-
chy, rodzynki, 
migdały.
Piec 45 min. w 
piekarniku w 
temp. 200 st. 
Na koniec po-
sypać cukrem 
pudrem.

Przepisy przygotowały panie 
z Koła Gospodyń z Dolnej

Przepisy przygotowały panie 
z Koła Gospodyń z Gąsiorowic

Przepisy przygotowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Krośnicy

Przepisy przygotowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Krośnicy

I na Ślonsku dziś wilijoł
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Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak czter� t�godnie.Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak czter� t�godnie.

Przygotowania do świąt zaczy-
nają się już pod koniec listopada. 
Gdy tylko mija szał związany ze 
Świętem Dziękczynienia, trzeba 
zacząć myśleć o świętach. Zadanie 
numer jeden – kupić mak. W domu 
Debbie Brzezinski na święta musi 
być makowiec. A to wyższy poziom 
logistyki. Nie da się – jak w Polsce 
– pójść do sklepu, kupić paczkę 
suchego maku i wrócić do domu. 
Bo mak to narkotyk! Można kupić 
w malutkich opakowaniach, takich 
jak nasze paczuszki z przyprawami. 
Ale jest limit – 1 paczka na osobę 
dorosłą dziennie. Inaczej zainte-
resowanie lokalnej policji mamy 
zapewnione… Mak kupuje więc 

Białe święta? Chyba tylko wtedy, gdy wysypie się wokół domu ogromne 
ilości sztucznego śniegu. Naturalny nie spadnie. Niby jak, skoro tempera-
tura oscyluje wokół 15 stopni w plusie. Choinki są, ale głównie sztuczne. 
Naturalne nie rosną w promieniu 2 tysięcy kilometrów. Święta w Teksasie, 
w domach śląskich Teksańczyków, choć bardzo różne, są jednocześnie 
takie nasze, swojskie, śląskie, polskie…

Nie całkiem polskie święta w Teksasie

cała rodzina, w różnych sklepach i 
zwozi do domu. 

Prawie tak ważne, jak kupowa-
nie maku, jest ozdobienie domu. 
Czekanie z ubieraniem choinki do 
grudnia albo do wigilii? To jakiś pol-
ski nowomodny zwyczaj! W Teksa-
sie pierwsza choinka staje już 2 dni 
po Święcie Dziękczynienia. Potem 
kolejne. Ile? Limitem jest wyobraź-
nia (i wielkość domu). U Debbie co 
roku jest ich przynajmniej sześć. W 
kuchni stoi malutka, ma może pół 
metra wysokości. Ozdobiona jest… 
kolorowymi kubkami ze Starbuck-
sa, amerykańskiej sieci kawiarni 
i innymi kuchennymi gadżetami, 
jak choćby pomalowane na złoto, 

czerwono i srebrno, drewniane 
łyżki. W tym roku jest nowa – z 
drewnianymi „bombkami”, na któ-
rych jej córka, Taylor, namalowała 
występujące w okolicy ptaki.

Jest też „polska” choinka. Ta 
ma miejsce w największym pokoju. 
Wśród ozdób są kupowane przez 
lata na aukcjach i przywożone z 
Polski tradycyjne szklane bombki. 
Ale są też małe biało-czerwone 
fl agi. Na czubku w tym roku zamiast 
anioła ma się pojawić polski orzeł, 
ten z naszego godła. 

Amerykanie nie świętują wigilii 
tak jak Polacy. Dla nich najbardziej 
uroczystym posiłkiem jest obiad 
pierwszego dnia świąt. Wigilia to 
zwykły dzień pracy. W domach 
śląskich Teksańczyków kolacja wi-
gilijna jest. W rodzinie Gerladine i 
Roberta Piegzów, tradycyjnie jest o 
19.00. Pierwsza gwiazdka pojawia 
się dopiero około 21.00, ale nie ma 
co czekać. Musi być 12 potraw. Ko-
niecznie są kluski, kapusta z grzyba-
mi. Z tymi grzybami to problem, bo 
nie ma leśnych, są tylko pieczarki. 
No chyba że uda się kupić suszone, 
w sklepie z ukraińskimi produktami.

Na święta zjeżdża się cała rodzi-
na. Nie tylko ta najbliższa. W przy-
padku Elanie Mazurek to i 40 osób. 
Każdy przywozi coś do jedzenia, a 
gospodynie po cichu konkurują ze 
sobą, która przygotuje piękniejsze 
ciasto. Panowie z kolei prześcigają 
się, kto lepiej zamarynuje mięso. 
Karpia nie ma, nie ma też ryb. Jest 
za to wołowina z grilla, polska kieł-
basa i dziczyzna.

Tak było zawsze. W tym roku 
będzie trochę inaczej. Wiadomo – 

koronawirus. W każdym stanie są 
nieco inne uregulowania dotyczą-
ce przemieszczania się i spotkań; 
wszystko zależy od procentowego 
przeliczenia zachorowań na tysiąc 
mieszkańców. Akurat w Teksasie 
było ich dużo. Tak dużo, że w 
spotkaniach mogą uczestniczyć 
wyłącznie mieszkańcy jednego 
hrabstwa (to odpowiednik naszego 
powiatu). Gdyby to obostrzenie 
nadal obowiązywało – grono przy 
świątecznym stole będzie mniejsze. 
Jednak do Bożego Narodzenia jesz-
cze trochę czasu zostało… 

Kolędy są żelaznym punktem, 
nie tylko świąt, ale wielu uroczysto-
ści. Bo kolęda, tak samo jak pieśń 
„Serdeczna matko” to tradycja 
przekazana przez przodków. To 
śpiewali starzik i starka, to śpiewają 
ich ci, którzy teraz mieszkają w Tek-
sasie. Śpiewają, choć nie rozumieją 
tekstu. Ba, nie wiedzą nawet, gdzie 
kończy się jedno, a zaczyna drugie 
słowo. Nauczyli się „na słuch” i 
śpiewają, bo to jest polskie, to jest 
tradycja, którą trzeba pielęgnować. 
„Serdeczna matko” też śpiewają, 
siedząc przy świątecznym stole. Tak 
samo jak na ślubach i pogrzebach, 
na jubileuszach i w czasie wizyty 
biskupa… Bo kolędy to Polska. 

Z opłatkiem za to jest problem. 
Starzik i starka tego nie znali. Ale te-
raz czasy się zmieniły, jest internet, 
bez problemu można sprawdzić, co 
w Polsce na wigilii musi być. Tylko 
skąd ten opłatek wziąć? Dobrze, 
że są polskie siostry. Zakonnice w 
Victorii, miejscowości leżącej 60 
kilometrów od portu, do którego 
przed 160 laty przybiły statki z emi-

grantami ze Śląska, pieką opłatki. 
Cała Polonia z południa USA u nich 
się zaopatruje. 

Opłatek musi być poświęcony. 
Dlatego niesie się go na Pasterkę. O 
północy tamtejsze polskie kościoły 
wyglądają zupełnie tak jak nasze. 
Tylko kazanie jest w dwóch języ-
kach, żeby wszyscy zrozumieli. I gdy 
kończy się msza, wierni wychodzą 
na plac przed kościołem, dobrą 
godzinę trwa jeszcze składanie 
sobie wzajemnie życzeń – każdy z 
każdym, sąsiedzi, znajomi, ci którzy 
przyjechali na pasterkę specjalnie 
z odległych miejscowości. Bo choć 
czują się Teksańczykami, jeansy 
i kowbojki to ich strój galowy, 
to zgodnie twierdzą, że na Boże 
Narodzenie muszą przyjechać do 
siebie, do śląskich miejscowości: 
Panny Marii, Świętej Heleny, Czę-
stochowy, Kościuszko, Karnes City, 
Kenedy, Bandery… 

PS. Śląscy Teksańczycy, nawet 
ci, którzy nie mówią po polsku, 
składają sobie życzenia w języku 
przodków: Szczęść Boże.

Kampania „koperty życia” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego skierowana jest do osób starszych, samotnych, 
przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. Taki pakiet powinien być 
przechowywany w lodówce, czyli w miejscu, które jest prawie w każdym 
domu i zarazem jest łatwo dostępne. 

To zwykła koperta, a w niej najważniejsze informacje o stanie zdrowia 
i numery telefonów do bliskich. 

Ten prosty pomysł może usprawnić pracę ratowników medycznych, a 
w niektórych przypadkach nawet uratować życie, gdy ratownicy nie mają 
czasu ze względu na stan zdrowia osoby, zwłaszcza mieszkającej samotnie, 
szukać jakichś informacji na ten temat. „Koperta życia” powinna zawierać 
zbiór najważniejszych informacji o stanie zdrowia jej właściciela: dane 
osobowe, grupę krwi, listę przebytych chorób, wszelkich uczuleń, przyj-

mowanych leków (ich 
nazwy oraz dawki), 
dane lekarza prowa-
dzącego oraz kontakt 
do najbliższych.

Urząd Marszał-
kowski Województwa 
Opolskiego przygo-
tował 20 tys. takich 
kopert, a 400 z nich 
trafi ło już do Powia-
towego Centrum Po-
mocy Rodzinie. 

Koperty życia już są w PCPR

Kopertę życia można odebrać 
w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
w pokoju 7 (na parterze) oraz w 
Zespole ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności (pokój 1 na parterze).
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Jeśli pola zielone, gdy się Chr�st�s rodzi, Jeśli pola zielone, gdy się Chr�st�s rodzi, 
Zmar��ychwstaniu śnieg z deszczem przeszkodzi.Zmar��ychwstaniu śnieg z deszczem przeszkodzi.

Powtarzalność. W 
powszechnym przeko-
naniu powtarzalność/
rutyna jest  g łówną 
przyczyną nudy, błędów 
popełnianych podczas 
wykonywania codzien-

nych obowiązków, wypalenia zawodowego, 
a w szkole przyczynia się do braku zainte-
resowania wykonywanymi ćwiczeniami. A 
jednak każdego dnia bez tej „umiejęności” 
musielibyśmy uczyć się wszystkiego od nowa, 
nawet podstawowych czynności. W szkole 
stale powtarza się uczniom, że ćwiczenie i 
powtarzanie danej umięjetności prowadzi 
do jej wyuczenia i utrwalenia. Powtarzalność 
sprawia,że rozwijamy swojej umiejętności w 
każdej dziedzinie. Współczesna nauka mówi 
jasno: dobre nawyki są potrzebne ludziom 
do właściwego/zdrowego funkcjonowania 
w świecie i społeczeństwie. Dzięki ich opa-
nowaniu możemy prawidłowo zarządzać 
stresem, osiągać satysfakcję z wykonywanej 
pracy, cieszyć się dobrym zdrowiem fi zycznym 
i psychicznym. 

Nie wszystkie nawyki są pożyteczne 
i wymagają zmian zarówno u dzieci jak i 
dorosłych. Co roku wiele osób (dużych i ma-
łych) podejmuje noworoczne postanowienia 
dotyczące zmian w sferze zdrowia, finan-

Radość czytania – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca
sów, nauki, wypoczynku, relacji z ludźmi. Z 
czasem z podjętych zobowiązań pozostają 
tylko wspomnienia, nie zawsze przyjemne. 
Dlaczego tak się dzieje? Kluczem jest niechęć 
do podejmowania zbyt gwałtownych zmian a 
stawiane sobie zadanie jest zwyczajnie duże i 
wymagające wysiłku.  A jeśli dałoby się zrobić 
inaczej? Jest wiele pozycji opowiadających 
o zmianach i uczeniu się pożytecznych na-
wyków. Jednak z tej książki dowiemy się, że 
duże efekty są często wynikiem drobnych 
wydarzeń, a „duże drzwi chodzą na małych 
zawiasach”. Życie to drzwi, a zawiasy to dobre 
nawyki. 

Nie jest łatwo wprowadzić w życie kilka-
naście nowych nawyków – czyli powtarzal-
ność. Ale można to czynić drobnymi etapami. 
Jedzenie owoców jest zdrowe. Czy wszyscy o 
tym pamiętają?  

Jak pisze autor, owoce są smaczne, słod-
kie  i stanowią prostą przekąskę na wynos. 
Mimo to, prawie połowa  dorosłych zjada 
mniej niż zalecana porcja owoców dziennie. 
Zjedzenie owocu zajmuje ile? dwie, trzy mi-
nuty i można go zabrać wszędzie. Wszyscy 
to wiedzą, a mało osób czyni to skutecznie. 
Steve Scott  w swojej książce „Piętrzenie na-
wyków - 97 małych zmian, które odmienią 
Twoje życie” proponuje bardzo skuteczną 
metodę wprowadzania zmian: piętrzenie 
nawyków. 

W uproszczeniu: procedura piętrzenia na-
wyków polega na wykorzystaniu istniejącego 
nawyku i dodaniu do niego czegoś nowego 
przed i po, np. do codziennego porannego 
ścielenia łóżka dołączamy gimnastykę  - roz-
ciąganie (określamy rodzaj ćwiczenia i ich 
ilość). Na początku będzie trudno, z czasem 
nie będziemy tego świadomie kontrolować 
albo będzie nam zwyczajnie brakować tego 
elementu porannego rytuału. Codzienny 
spacer połączony z rozmową z dzieckiem, 
po odrobieniu zadania pakowanie zeszytu 
do tornistra itp. Takie rozwiązania eliminują 
stres związany z próbą wprowadzenia zbyt 
wielu zmian naraz. Cała uwaga jest skupio-
na na jednym zajęciu, którego wykonanie 
zajmuje 15-20 minut. Potrzebne jest tylko 
stworzenie listy kontrolnej  i codzienne 
odhaczanie  z niej kolejnych pozycji. W ten 
sposób można zmienić relacje z bliską Ci 
osobą, zaoszczędzić na wymarzony prezent, 
opanować język, skutecznie się uczyć, zadbać 
o porządek w pokoju i na biurku, prawidłowo 
zarządzać wolnym czasem, a jednocześnie 
nie ma się wrażenia, że zmieniamy zbyt wiele 
rzeczy naraz.

W tej książce zawartych jest aż 97 
propozycji drobnych nawyków, a także garść 
porad na temat wprowadzania ich w życie. 
Dodatkowym walorem książki jest jej forma  

i sposób prezentowania informacji – przej-
rzysty i czytelny. Sama w sobie stanowi „listę 
kontrolną”. Zapraszam do lektury i wykorzy-
stania w praktyce. 

Ewa Zaremba 
pedagog Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

Jest jedna zdolność, bez której uczenie 
się byłoby niemożliwe: ciekawość. Dziecko 
zdolne,  czyli cechujące się wybitną inteli-
gencją, będzie charakteryzowało się przede 
wszystkim umiejętnością samodzielnego i 
szybkiego uczenia się. Jedną z jego najbar-
dziej rozpoznawalnych cech jest też ogromna 
ciekawość świata. Zdolny uczeń, niezależnie 
od swoich zainteresowań czy też konkretnych 
umiejętności, przyswoi sobie wiedzę szybciej 
niż jego rówieśnicy i będzie to robił z przy-
jemnością. Można to łatwo zaobserwować 
w trakcie zajęć. On już skończył, podczas gdy 
reszta klasy jeszcze pracuje. 

Warto pamiętać, że inteligencja jest 
ogólną cechą umysłu i nie jest związana z 
konkretnymi zdolnościami. Niemniej może 
ona wpływać na lepsze rozumienie pewnych 
zagadnień. Osoby inteligentne bardzo dobrze 
radzą sobie w takich dziedzinach jak matema-
tyka, języki czy też muzyka, ponieważ nie wy-
magają one uczenia się na pamięć a są oparte 
na logicznych zasadach, wymagających 
analizy i zdolności abstrahowania. Stąd zdol-
ne dzieci tak lubią zabawy i zagadki logiczne. 
Z drugiej strony są „trudniejszymi uczniami”, 
ponieważ wymagają od swoich nauczycieli 
większego przygotowania merytorycznego, 

szybko wyłapują nieścisłości oraz luki w ciągu 
rozumowania. 

Jakie są typowe cechy zdolnego dziecka?
Do najczęściej wymienianych zalicza się:

szybkość uczenia, bardzo dobrą pamięć, bo-
gate słownictwo, ciekawość świata, rozległe 
zainteresowania, oryginalne hobby, samody-
scyplinę, bardzo dobrą motywację do uczenia 
się, nieustępliwość w działaniu, łatwość w 
angażowaniu się w ciekawe zajęcia. Jedno-
cześnie uczeń zdolny może mieć problemy z 
odnalezieniem się wśród rówieśników, może 
być zarówno osoba cichą, skrytą i niewyróż-
niającą się, jak i przebojową i energiczną. 
W szkole może nudzić się na lekcjach, które 
są dla niego zbyt proste. Znudzenie powo-
duje dekoncentrację i nadpobudliwość, w 
konsekwencji dziecko zdolne przeszkadza w 
lekcjach, nieraz dyskutuje z nauczycielem, 
nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału.  

Rodzi się pytani: jak rozpoznać zdolne 
dziecko i kto może tego dokonać? Najczęś-
ciej są to nauczyciele, rodzice, osoby aktyw-
nie uczestniczące w wychowaniu dziecka. 
Rodzice często nie ufają sobie, obawiają się 
posądzenia o nadmierne oczekiwania wobec 
dziecka. Bardzo ważna jest więc współpraca z 
nauczycielami – wychowawcą, psychologiem, 
pedagogiem szkolnym. Można też skorzystać 
z diagnozy  w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej. Taka diagnoza często też odpowia-
da na pytanie, dlaczego dziecko ma trudności 
w zachowaniu czy w nauce i daje wskazówki 
do dalszej pracy. Trafna identyfi kacja pozwa-
la odróżnić dzieci szczególnie uzdolnione 
od dzieci o przeciętnych zdolnościach, ale 
bardzo zdyscyplinowanych i pilnych oraz od 

dzieci posiadających zaradnych rodziców, 
którzy niezależnie od predyspozycji dzie-
cka chcą mu zapewnić jak najwięcej zajęć.  
Odpowiedzialność za rozwijanie potencjału 
młodych ludzi leży w ges� i zarówno rodziców, 
jak i nauczycieli, a każda ze stron odpowiada 
za inne obszary oddziaływania na dziecko.

Bardzo ważną kwestią jest właściwa 
pomoc edukacyjna, jak i kierowanie rodzica 
z dzieckiem do odpowiednich specjalistów, 
wsparcie poprzez określone zajęcia, działa-
nia, organizację przestrzeni życiowej sprzy-
jającą rozwojowi talentu. 

Jak może pomóc rodzic? Bardzo ważne 
jest zaspokajanie potrzeb poznawczych dzie-
cka, odpowiadanie na zadawane pytania (a 
tych bywa mnóstwo) Wspólne czytanie, a 
później podsuwanie interesujących lektur.
Niezwykle ważne jest uczestnictwo dziecka 
w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych - 
wyjścia na wystawy, koncerty, przedstawienia 
teatralne i muzyczne. Rozwijający jest udział  
dziecka w dodatkowych zajęciach (np. pla-
stycznych, muzycznych, matematycznych, 
literackich, przyrodniczych, technicznych 
itp.). Można poszerzać i wzbogacać wiedzę 
dziecka o dodatkowy program kształcenia z 
danej dziedziny. Rozwijanie twórczego my-
ślenia dziecka jest też jednym ze sposobów 
samorealizacji, sprzyja osiąganiu sukcesów. 
Wzbudzanie twórczej aktywności dziecka, 
której sprzyja otwarty, spontaniczny i twórczy 
styl życia rodziny. Stwarzanie okazji do czę-
stych kontaktów grupowych. Doświadczanie 
zespołowego działania, uczestniczenia w 
spontanicznych i zorganizowanych zajęciach 
grupowych rozwija umiejętności komu-

nikacji. Dbanie o rozwój fi zyczny dziecka. 
Zachęcanie do spędzenia czasu wolnego w 
sposób aktywny.  

A jak może pomóc szkoła? Najważniej-
szym zadaniem szkoły jest rozpoznanie ucz-
nia utalentowanego, co umożliwi dobranie 
odpowiednich metod i form pracy dla niego 
jak i działań w szkole. Uczeń zdolny to jed-
nocześnie uczeń o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. W szkole może korzystać z za-
jęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwija-
jących kompetencje emocjonalno-społeczne. 
Jednocześnie wybitnie uzdolnieni uczniowie 
mogą ubiegać się o indywidualny tok nauki 
lub indywidualny program nauki. Do pozosta-
łych działań należą zajęcia twórczego myśle-
nia, uczestnictwo w kółkach zainteresowań, 
konkursach i olimpiadach, prowadzenie ga-
zetki szkolnej, praca w samorządzie szkolnym 
itp.  Wsparcie w rozwijaniu talentu dziecka 
zapewniają  różnego typu stypendia  oraz 
instytucje działające na rzecz dziecka. 

Pamiętajmy! Dziecko zdolne jest prze-
de wszystkim dzieckiem, a dopiero potem 
utalentowanym. Nadmiar obowiązków, zbyt 
duże wymagania mogą je zmęczyć i zniechę-
cić do wysiłków. Zapewniajmy mu wspar-
cie, stwarzajmy poczucie bezpieczeństwa, 
rozmawiajmy. To co robi, co go pochłania i 
pasjonuje ma sprawiać RADOŚĆ. Do takich 
działań zachęcam wszystkich Rodziców 
Zdolnych Dzieci.

             
  Ewa Zaremba 

pedagog Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Strzelcach Opolskich

Dziecko zdolne w Poradni
– podsumowanie cyklu prezentacji zamieszczanych na stronie internetowej i Facebooku w ramach spotkań 
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Na Boże Narodzenie masz lutego widzenie.Na Boże Narodzenie masz lutego widzenie.

Czy zdarzyło Ci się 
kiedykolwiek być na-
prawdę złym na swoje 
dziecko? Krzyczeć na nie, 
stracić panowanie nad 
sobą? Czuć się potem 
winnym? Bycie rodzicem 
to ciężka praca. Jesteśmy 

odpowiedzialni za wiele spraw, nie tylko za 
wychowanie naszych dzieci. Badania pokazu-
ją, że uczucie złości stanowi problem dla du-
żego odsetka rodziców. Teraz w tych szczegól-
nych czasach izolacji, niepewności o pracę, o 
zdrowie może się to tylko nasilać.

Jak pokazują badania Juergen Korbanka 
i Matt hew McKay: im więcej krzyku, gróźb 
i przemocy w zachowaniu rodziców, tym 
mniej emocjonalnego wsparcia otrzymują 
dzieci. Oznacza to, że im więcej złości w rodzi-
cach, tym nasze dzieci są bardziej zagubione 
i sfrustrowane.

Gniew i złość stosowane wobec dzieci są 
jedną z głównych przyczyn późniejszych za-
chowań agresywnych i przemocy ich samych 
wobec innych czy wobec siebie. Złość, agresja, 
przemoc doświadczane w rodzinie dosłownie 
niszczą młodego człowieka tak fi zycznie, emo-
cjonalnie, jak i mentalnie.

Złość rodzicielska – jak sobie z nią radzić?
Pozwól sobie być wystarczająco dobrym rodzicem, a nie idealnym – ideałów nie ma.

Jaki wpływ ma złość na rozwój dziecka? 
Dzieci złoszczących się/karzących/agre-

sywnych/przemocowych rodziców są:
• bardziej agresywne i nieposłuszne;
• mniej empatyczne;
• mniej dostosowane do otoczenia.

Jak rodzice skutecznie mogą radzić sobie 
ze złością dziecka, a tym samym ze swoją? 
Możesz spróbować:
• zinterpretować zachowanie dziecka jako 

coś naturalnego dla jego wieku i etapu roz-
woju np. „To minie, on musi przejść przez 
ten etap rozwoju”;

• odwołać się do temperamentu dziecka np. 
„To zwykła impulsywność dziecka”;

• spróbować zatrzymać proces wyolbrzy-
miania przewinień dziecka np. „Po prostu 
to zignoruj. Nie musisz się złościć”;

• zauważyć, że zachowanie dziecka jest spo-
sobem radzenia sobie z potrzebami np. 
„On nie robi tego, aby mi sprawić przy-
krość, próbuje przywołać moją uwagę”;

• zahamować proces przypisywania dziecku 
złych intencji poprzez zrozumienie, że jego 
zachowanie to coś nad czym po prostu 
jeszcze nie panuje np. „Ona zazwyczaj nie 
potrafi  zapanować nad płaczem w takiej 
sytuacji”.

Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy trudno 
zachować spokój i zmienić sposób myślenia – 
akcja się dzieje – budyń stapia się ze ścianą, stół 
staje się basenem dla lalek – czujesz wtedy, że 
musisz działać. Jest wiele sposobów działania, 
aby radzić sobie z trudnymi emocjami, zarów-
no swoimi, jak i dziecka. Jednym ze sposobów 
postępowania jest nauczenie się technik roz-
luźniania – jeśli nauczysz się regularnie roz-
luźniać swoje ciało codzienny stres nie będzie 
miał na ciebie tak dużego wpływu, nauczysz 
się wsłuchiwać w swoje ciało i będziesz po-
trafi ć rozpoznawać pierwsze oznaki nadcho-
dzącej złości i adekwatnie na nią reagować. 
Na początek możesz robić proste ćwiczenia 
oddechowe - zatrzymaj się, zamknij oczy i weź 
kilka głębokich wdechów i wydechów. Jeśli nie 
znajdziesz chwili relaksu, nie poświęcisz czasu 
samemu sobie, nie zadbasz o samego siebie, 
nie będziesz mógł skutecznie pomóc innym – 
będziesz jechać na rezerwie – bak pozytywnej 
energii i siły u każdego w końcu się wyczerpuje.

Kolejnym sposobem radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach jest umiejętność identyfi kacji 
potrzeb dziecka – zatrzymanie się w pędzie do 
złości, zauważenie swoich emocji i dziecka i 
zastanowienie się, co moje dziecko mi komu-
nikuje swoim zachowaniem – czego właśnie 

potrzebuje. Często musimy w takiej sytuacji 
postawić się na miejscu dziecka i pomyśleć 
jak to jest być małym, słabym, nie znać jeszcze 
wielu potrzebnych do komunikacji słów, nie 
rozumieć wielu sytuacji, nie wiedzieć jak się 
zachować. Jakie mogą być potrzeby dziecka? 
Może to być między innymi: głód, pragnienie, 
potrzeba czułości, odpoczynku, troski, uwagi, 
bezpieczeństwa, jasnych reguł i granic, wysłu-
chania, zmiany aktywności, wolności, autono-
mii, bezradności i potrzeby pomocy.

Jeśli domyślisz się, czego potrzebuje twoje 
dziecko, po prostu mu to daj – nie zastanawiaj 
się czy zasługuje, bo zachowało się tak czy tak 
– daj mu i zobacz co się stanie. Bądź uważny i 
obecny w wychowaniu. Dawaj sobie i dziecku 
przyzwolenie na błędy, przyznawaj się do nich, 
mów o swoich emocjach – nazywaj je i mów 
o emocjach dziecka, przepraszaj, a zbudujesz 
więź, która mimo pewnych niedoskonałości, 
popełnianych błędów pozostanie na lata. Po-
zwól sobie być wystarczająco dobrym rodzi-
cem, a nie idealnym – ideałów nie ma.

Kamila Adamczyk-Chlipała
Psycholog Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej 

W dobie pandemii seniorzy coraz częściej de-
cydują się na zakupy na odległość – przez Internet 
czy z katalogów wysyłkowych, z reklam z gazet, 
telewizji. Jest to wygodna forma zakupów, jednak 
pamiętajmy, by uważać na nadużycia przedsię-
biorców, ale też pamiętajmy o swoich prawach.

Przede wszystkim odbierając przesyłkę spraw-
dźmy ją przy kurierze. Jako Rzecznik Konsumentów 
mam wiele skarg konsumentów, którzy nie rozpa-
kowali towaru, a okazało się, że jest on uszkodzony 
lub otrzymali inny towar niż zamawiali. Jeśli nie 
sprawdzimy towaru przy odbiorze, trudniej będzie 
nam udowodnić, iż otrzymaliśmy go w określonym 
stanie. 

Jeżeli towar nie spełnia naszych oczekiwań, 
a jest to tzw. sprzedaż z zaskoczenia, gdzie nie 
mieliśmy możliwości zobaczenia towaru na żywo, 
mamy prawo do odstąpienia od takiej umowy do 
14 dni. Termin ten liczy się od następnego dnia od 
otrzymania towaru, nie od zamówienia. 

Pamiętajmy, by przed odesłaniem towaru zro-
bić zdjęcie - w jakim stanie, go odsyłamy dla celów 
dowodowych. Zdarza się, że nieuczciwi przedsię-
biorcy twierdzą, że otrzymali uszkodzony towar. 

Przy zakupach poza lokalem czyli na pokazach 
czy u akwizytorów również mamy prawo odstąpie-
nia od umowy do 14 dni. 

Nie decydujmy się na nic pod wpływem chwili. 
Okazje zdarzają się rzadko, naprawdę rzadko. A 
najczęściej seniorzy zostają potem z towarami za 
kilka tysięcy złotych, które nie są warte tej ceny.
Debata o zdrowym stylu życia, podczas której 
każda para otrzyma wielofunkcyjny, automa-
tyczny ekspres do kawy. Tak jedna z fi rm kusiła 
seniorów. W efekcie była to prezentacja i sprzedaż 
produktów, a potem okazywało się, że rzekomo 
promocyjne umowy sprzedaży opiewały na kwo-
tę 10 tys. złotych! Tyle kosztowała pościel, mata 
masująca i inne dodatki.

Pamiętajmy! Podczas żadnego pokazu nie mu-
simy czuć się zobowiązani do jakiekolwiek zakupu! 
Bądźmy asertywni i nie dajmy się wprowadzić w 
błąd, a jeżeli zdecydowaliśmy się na zakup i nie 
jesteśmy z niego zadowoleni - pamiętajmy, że 
możemy odstąpić od umowy. 

Kupując w sieci uważajmy również na 
dropshipping.

Dropshipping? Sprawdź, od kogo kupujesz 
przez Internet i jakie przysługują Ci prawa kon-
sumenckie. 

„Prosto od zagranicznego producenta, tanio”. 
„Nasi sprzedawcy z Azji”. „Klient jest importe-
rem towaru”. Zanim skorzystasz z oferty sklepu 
internetowego, zachęcającego w ten sposób do 
zakupów - sprawdź, jakie masz prawa.

Zwróć uwagę na dane przedsiębiorcy, jego 
siedzibę, czas dostawy. Upewnij się, że nie masz 
do czynienia jedynie z pośrednikiem, który za nic 
nie odpowiada.

W tym roku wiele osób, aby zminimalizować 
ryzyko zakażenia koronawirusem, zamawia pre-
zenty świąteczne przez Internet. Niektóre z nich 
mogą być sprowadzane spoza Unii Europejskiej 
przez pla� ormy sprzedażowe działające w modelu 
dropshippingu. Polega on na tym, że konsument 
ma do czynienia z dwoma przedsiębiorcami. 

Pierwszy to przeważnie sklep internetowy 
zarejestrowany w Polsce. Drugi to najczęściej 
przedsiębiorca z siedzibą na Dalekim Wschodzie 
np. w Chinach. Bardzo ważne jest, aby przed zaku-
pem sprawdzić w regulaminie, kto tak naprawdę 
jest sprzedawcą i za co odpowiada polski sklep. 
Jeśli sprzedawca jest w Azji, bądźmy świadomi, że 
mogą powstać problemy z dochodzeniem naszych 
praw konsumenckich.

Gdy robimy zakupy w sklepie internetowym 
zarejestrowanym w Polsce (przedsiębiorca A), ale 
oferującym towary sprowadzane od podmiotu z 
zagranicy (przedsiębiorca B) możliwe są następu-
jące trzy główne konfi guracje:

Przedsiębiorca A jest sprzedawcą, a przedsię-
biorca B – dostawcą. Sytuacja najkorzystniejsza dla 
konsumentów, bo za wszystko odpowiada polska 
fi rma i obowiązuje polskie prawo konsumenckie. 
Przed transakcją można sprawdzić przedsiębiorcę, 
a w razie ewentualnych problemów – dochodzić 
roszczeń od sklepu, który jest na miejscu. 

Przedsiębiorca A jest pośrednikiem, ale działa 
w imieniu i na rzecz konsumenta, a przedsiębiorca 
B jest sprzedawcą. W tym wariancie polski sklep 

wyraźnie wskazuje w regulaminie, że bierze na 
siebie niektóre lub wszystkie obowiązki sprzedaw-
cy. Sprawdźmy, jakie. Optymalne dla konsumenta 
jest, aby to polski przedsiębiorca odpowiadał np. 
za wady towaru z tytułu rękojmi, za dostarczenie 
zakupów w określonym czasie czy przyjmował 
zwroty w przypadku odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorca A jest tylko pośrednikiem, a 
przedsiębiorca B – sprzedawcą. To najczęstsza i 
najmniej korzystna sytuacja dla konsumentów. 
Pośrednik ma wobec nich tylko takie obowiązki, 
jakie wpisał do regulaminu. Czasami nie wpisuje 
żadnych. W tym wariancie konsumenci często 
muszą samodzielnie wysyłać zwroty produktów 
lub reklamacje do dalekich krajów, gdzie mogą 
obowiązywać odmienne przepisy. 

Kupujesz przez Internet? Sprawdź:
Czy na stronie sklepu jest regulamin. Jeśli nie 

ma – najlepiej tam nie kupuj, bo nie wiesz, jakie są 
twoje prawa i obowiązki. Jeśli jest - dokładnie go 
przeczytaj i zwróć uwagę, kto jest stroną umowy 
(sprzedawcą).

Czy na stronie są kompletne informacje o 
sprzedawcy. Brak pełnej nazwy, siedziby czy da-
nych kontaktowych może oznaczać, że sklep chce 
coś przed Tobą ukryć, np. że ma siedzibę poza UE. 
Podawanie danych i adresu przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorcy, na którego rzecz działa jest usta-
wowym obowiązkiem. Nie kupuj u nierzetelnych 
podmiotów.

Czy ma siedzibę w Europejskim Obszarze Go-
spodarczym (EOG) – w takim przypadku obowiązu-
ją bardzo podobne prawa konsumenckie jak w Pol-
sce, a w dochodzeniu roszczeń pomoże działające 
przy UOKiK Europejskie Centrum Konsumenckie. 
Bardziej dociekliwi mogą też sprawdzić, czy sklep 
ma zarejestrowaną działalność na terenie EOG.

Jak długo będziesz czekać na dostawę. Zgod-
nie z unijnymi przepisami towar powinien być 
dostarczony w ciągu 30 dni. Wydłużenie tego ter-
minu może być sygnałem, że mamy do czynienia 
z dropshippingiem.

Czy sklep ma dobrą renomę – czy nie ma ne-
gatywnych komentarzy na forach internetowych 
lub niezależnych portalach z opiniami. Zwróć też 
uwagę na czasową ciągłość opinii, szczególnie z 
kiedy pochodzą ostatnie pozytywne komenta-
rze. Zdarza się, że oszuści podszywają się bądź 
wykupują witryny legalnych, uczciwych sklepów 
internetowych, które funkcjonowały w przeszłości, 
wykorzystując ich dobrą renomę.

Niska cena? Upewnij się, czy nie za bardzo 
odbiega ona od wartości rynkowej, sprawdź, czy 
uwzględnia cło i podatek.

Na jaki adres masz wysłać towar w przypadku 
odstąpienia od umowy lub reklamacji.

Pamiętaj, to sprzedawca odpowiada za ofero-
wany towar. Niestety, w przypadku przedsiębior-
ców mających siedzibę np. w krajach azjatyckich 
- odstąpienie od umowy i reklamacje mogą być 
utrudnione, a odzyskanie pieniędzy – niemożliwe. 

Co zrobić, gdy masz do czynienia z nieuczci-
wym przedsiębiorcą internetowym: 

Płaciłeś kartą? Możesz odzyskać pieniądze 
dzięki tzw. procedurze chargeback. Złóż reklamację 
do banku. 

Podejrzana strona? Zawiadom fi rmę hos� n-
gową lub rejestratora domeny. Ich dane możesz 
ustalić na stronie: www.dns.pl lub whois.domain-
tools.com (dla domen zagranicznych). 

Gdy doszło do oszustwa, zawiadom organy 
ścigania – policję, prokuraturę.

Życzę udanych zakupów�

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Jak zrobić bezpiecznie zakupy na odległość i poza lokalem 

A przede wszystkim pamiętajmy, ze pewnych rzeczy nie da się kupić i 
by miło i rodzinnie przeżyć Święta niekoniecznie trzeba dużo wydać. 
Najważniejsze jest stworzenie wyjątkowej ciepłej, rodzinnej atmosfery i 
czas poświęcony najbliższym.  Wyjątkowych, pięknych, rodzinnych Świąt 

życzy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Małgorzata Płaszczyk-Waligórska
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

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

O F E R T Y   P R A C Y

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

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia SEP do 1 KV
MONTAŻYSTA OLSZOWA -  wykształcenie średnie zawodowe,
  -  doświadczenie w montażu mebli
PRACOWNIK STACJI PALIW SZYMISZÓW -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  książeczka sanepidowska
PRACOWNIK GOSPODARCZY OLSZOWA
PERSONEL SPRZĄTAJĄCY STZRELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZĄTACZKA KOLONOWSKIE
 praca 0,5 etatu
SPRZĄTACZKA STRZELCE OPOLSKIE
STOLARZ/ POMOCNIK STOLARZA ŻEDOWICE -  mile widziane doświadczenie stolarskie
PRACOWNIK GOSPODARCZY UJAZD -  prawo jazdy kat. B
KOSMETYCZKA/ KOSMETOLOG IZBICKO/ -  wykształcenie kierunkowe, 
 STRZELCE OPOLSKIE
KOSMETOLOG/ KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
INKASENT POBORU OPŁAT NOGOWCZYCE -  prawo jazdy kat. B
KOORDYNATOR DS. ZAKUPÓW JEMIELNICA -  wykształcenie średnie, 
I ZAOPATRZENIA  -  prawo jazdy kat. B
SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO KOLONOWSKIE -  wykształcenie techniczne,
- TECHNICZNYCH  -  prawo jazdy kat. B + E/T,
  -  podstawowa obsługa pakietu MS Office,
  -  2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem
SAMODZIELNA KSIĘGOWA DOLNA -  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. NIEM.  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
  -  znajomość j. niemieckiego.
PROJEKTANT/ KONSTRUKTOR JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe budowlane,
  -  znajomość przepisów budowlanych
INŻYNIER ROBÓT/INŻYNIER BUDOWY JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe budowlane,
  -  prawo jazdy kat. B
EKONOMISTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  -  doświadczenie w controllingu finansowym
POMOCNICZY ROBOTNIK STRZELCE OPOLSKIE
KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI WG ZLECEŃ
POMOCNIK MONTERA RUSZTOWAŃ WOJEWÓDZTWO OP.
MONTER RUSZTOWAŃ WOJEWÓDZTWO OP. -  uprawnienia montera rusztowań
PRZEPALACZ ZŁOMU TEREN CAŁEGO KRAJU -  umiejętność obsługi palnika propan - butan
KIEROWCA C + E WG. ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. C + E,
  -  uprawnienia przewóz rzeczy, - karta kierowcy
KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY C+E RUCH MIĘDZYNARODOWY -  prawo jazdy kat. C +E,
  -  uprawnienia przewóz rzeczy, - karta kierowcy,
  -  j. niemiecki w stopniu komunikatywnym
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU Zimna Wódka -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  prawo jazdy kat. B,
   -  min. 2 lata dośw. zaw. na podobnym stanowisku
OPERATOR / USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  podstawowa obsługa komputera,
   -  znajomość rysunku technicznego
OPERATOR MASZYN ZAWADZKIE 
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN CNC RASZOWA/  -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
 KĘDZIERZYN - KOŹLE
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MAGAZYNIER RASZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
  -  doświadczenie zawodowe min. 5 lat
PRACE POMOCNICZE NA PRODUKCJI ZIMNA WÓDKA 
I W MAGAZYNIE
SZWACZKA/ KRAWCOWA SZCZEPANEK -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SZWACZKA OLSZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  wymagane doświadczenie zawodowe
KASJER/ SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE 
SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 praca także dla osób  
 z orzeczonym stopniem 
 niepełnosprawności 
SPRZEDAWCA W DZIALE  DRZWI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe, 
I PODŁÓG  -  doświadczenie zawodowe
MURARZ LEŚNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
 WG. ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B,
POMOCNIK MONTERA WG. ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SIECI WOD. – KAN.   -  prawo jazdy kat. B,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
MONTER SIECI WOD – KAN. WG. ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
HYDRAULIK  JEMIELNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  min 3 lata doświadczenia zawodowego
OPERATOR OCZYSZCZALINI ŚCIEKÓW KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe techniczne,
  -  umiejętność obsługi maszyn i urządzeń,
  -  prawo jazdy kat B,
  -  prawo jazdy kat. B+E/T

UWAGA !!!
Informuję, iż dnia 24.12.2020 r. tj. Wigilia  dyżur pełniony w 
godzinach od 15.00 do 19.00 przez Stowarzyszenie OPPEN 
został przeniesiony na godziny poranne tj. 8.00 – 12.00. 

Dnia 24.12.2020 r. tj. Wigilia  Starostwo Powiatowe w Strzel-
cach Opolskich jest nieczynne, w tym dniu zapisów na nieod-
płatne porady prawne można dokonać wyłącznie za pomocą 
systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości  pod 
adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.

Kto może skorzystać 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują 
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospo-
darczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i złoży stosowne 
oświadczenie.
Na czym polega usługa
Nieodpłatna pomoc prawna
Osoba udzielająca pomocy prawnej w zależności od potrzeby:
poinformuje osobę uprawnioną o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługu-
jących  uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 
lub sądowo-administracyjnym,
wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego,
sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłą-
czeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępo-
waniu sądowo-administracyjnym, poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku 
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  obejmuje działania dostosowane 
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia 
świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, 
w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu 
działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw 
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Mediacja
Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub 
prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do 
polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, ze stroną inicjującą skorzy-
stanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną 
pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
Osoba przeprowadzająca mediację w zależności od potrzeby:
poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych 
metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego 
wynikających;
przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji;
przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w 
sprawie karnej;
przeprowadzi mediację;
udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej 
przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 
postępowania mediacyjnego;
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać 
z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu, również w domu lub w miejscu wy-
posażonym w  odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub z dostępnym 
wsparciem tłumacza języka migowego.  Mogą one również uzyskać poradę w 
szczególnych formach, na przykład przez telefon,  komunikator internetowy. 
Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna
Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa 
jest finansowany przez państwo.
Zapisy
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego odbywa się  po umówieniu terminu wizyty.
Zapisów można dokonać:
telefonicznie pod numerem: 77 440 17 97 w następujących dniach i godzinach z 
wyłączeniem dni wolnych od pracy:
- poniedziałek: 7.30 – 17.00;
- wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30;
- piątek: 7.30 – 14.00;

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 r. 

dok. na str. 14
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W Boże Narodzenie bardzo biało, wiosną śnieg� jest niemało.W Boże Narodzenie bardzo biało, wiosną śnieg� jest niemało.

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 r. 

online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: htt ps://np.ms.
gov.pl/opolskie/strzelecki.
Oto szczegółowe informacje, gdzie są zlokalizowane i w jakich godzinach są czynne punkty:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez radców prawnych i adwokatów
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 247-100 Strzelce Opolskie(lokal oznaczony nr 7)
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów jest świadczona w następujących dniach 
i godzinach:
Poniedziałek: 14.00 - 18.00, Środa: 14.00 - 18.00
Piątek: 14.00 - 18.00  zgodnie  z obowiązującym harmonogramem w następujące dni: 08.01., 
22.01., 05.02., 19.02., 05.03., 19.03., 02.04., 16.04., 30.04., 14.05., 28.05., 11.06., 25.06., 09.07., 
23.07., 06.08., 20.08., 03.09., 17.09., 01.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12.)
(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych jest świadczona w następujących 
dniach i godzinach:
Wtorek: 14.00 - 18.00, Czwartek: 11.00 - 15.00
Piątek: 14.00 - 18.00 zgodnie  z obowiązującym harmonogramem w następujące dni: 15.01., 29.01., 
12.02., 26.02., 12.03., 26.03., 09.04., 23.04., 07.05., 21.05., 04.06.,18.06., 02.07., 16.07., 30.07., 13.08., 
27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12., 17.12., 31.12) (za wyjątkiem świąt i dni 
wolnych od pracy)
2. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM 
CORDA 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie (lokal oznaczony nr. A8)
Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI W GODZ. 13.00 – 17.00
Urząd Miejski w Leśnicy 
ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica (lokal oznaczony nr 16)
Punkt jest czynny we WTORKI W GODZ. 14.00-18.00
Urząd Gminy w Jemielnicy  
ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica (lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2 – sala posiedzeń)
Punkt jest czynny w ŚRODY W GODZ. 11.30-15.30
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie (lokal oznaczony nr 7)
Punkt jest czynny w CZWARTKI W GODZ. 15.00-19.00 – specjalizacja z nieodpłatnej mediacji
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe 
ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd (lokal oznaczony nr 1)
Punkt jest czynny w PIĄTKI W GODZ. 13.00-17.00  (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
1. Punkt NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI prowadzony przez Stowa-
rzyszenie SURSUM CORDA 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie (lokal oznaczony nr 7)
Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI W GODZ. 8.00-12.00, W CZWARTKI  W 
GODZ. 7.00-11.00  

UWAGA !!! W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywa-
telskie  są udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, 
za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. W okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczaj-
nego osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fi zyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia 
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

dok. ze str. 13

Z ogromną radością informujemy, iż 
WSZYSCY  uczestnicy kursu językowego 
Business English zdali egzamin i wkrótce 
otrzymają międzynarodowe certyfi katy po-
twierdzające umiejętności językowe! 

Kurs językowy realizowany był w ramach 
projektu „Zawodowi Zawodowcy”, realizo-
wany przez |Powiat Strzelecki, współfi nan-
sowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zajęcia odbywały się od  września 2019 
roku, w których uczestniczyli  uczniowie 

JĘZYKOWI ZAWODOWI ZAWODOWCY
klas   maturalnych: z klasy 4 Tce Karolina 
Kalka i Dominika Kroker oraz z klasy 4 Tcw 
Patryk Hadrian, Daniel Pietruszka, Mateusz 
Jaśkowiec i Piotr Krzyżostaniak. Egzamin za-
planowano początkowo na koniec kwietnia 
tego roku, jednakże ze względu na pandemię 
przełożony został na  wrzesień.  Był to pierw-
szy  kurs Business English w naszej szkole,  
ogromnie cieszymy się z takich wyników a 
naszym obecnie już absolwentom  serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

 Agnieszka Kozłowska

Na bieżący, kończący się  już rok  przypada 
80-lecie dokonania zbrodni katyńskiej. Nie-
typowe to obchody - bez uroczystości pań-
stwowych, bez akcji edukacyjnych, bez publi-
kacji, konferencji. Trudny czas przytłaczającej 
rzeczywistości odsuwa na bok pamięć tego, 
co wydarzyło się wiele dziesiątek lat temu. 

- Bardzo ubolewam nad faktem, że w 
tym roku - w roku 80. rocznicy dokonania 
zbrodni, tak niewiele udało się zrobić w  edu-
kacji związanej z tym tematem. Mamy cie-
kawą lekcję mówiącą nie tylko o kontekście 
historyczno-politycznym zbrodni, ale także 
o jej odniesieniach w tekstach kultury (w 
poezji, w utworach muzycznych) - napisała w 
mailu Monika Sobczak - pracownica naukowa 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach. 

Muzeum to  p la-
cówka, z którą od lat 
współpracuje strzele-
cki ogólniak. Ucznio-
wie wielokrotnie byli 
laureatami corocznego 
konkursu wiedzy histo-
rycznej o tematyce je-
nieckiej, brali  udział w  
spektaklach inspirowa-
nych archiwaliami mu-
zeum, wiele razy uczest-
niczyli w spotkaniach z 
byłymi jeńcami stalagu 
Lamsdorf i powstańcami 
warszawskimi czy żołnie-
rzami armii Andersa. 

W grudniowe przed-
południe to właśnie ma-

Pamięć w okresie pandemii
turzyści stali się odbiorcami opowieści o 
długo skrywanej zbrodni z 1940 roku. Przy-
tłacza w niej wszystko - i rozmiar, i milczenie 
lub zakłamanie. 

- Archiwa dotyczące sprawy katyńskiej 
ciągle pozostają utajnione - powiedziała 
prowadząca zdalną lekcję muzealną Ewelina 
Klimczak. - To do was, dzisiaj trzecioklasistów, 
będzie należało dotarcie do prawdy.

Wiele pytań, wiele emocji kłębiących 
się w głowach. Pieśń Kaczmarskiego, wiersz 
Herberta ,,Guziki”, fi lm Wajdy…

To tylko próby zmierzenia się z bolesnym  
tematem naszej wspólnej pamięci histo-
rycznej. 

"Katyń. Prawda i kłamstwo" to była nie-
zwykła lekcja. I języka polskiego, i historii 
jednocześnie.

Dorota Maćkula

Na zdjęciu: list Franciszka Władysława Marczaka, fot. pamiec.pl; 
źródło: htt p://www.wilnoteka.lt/artykul/katyn-zapiski-zolnierzy-i-ofi cerow
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r. funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których 5 dni w tygodniu 
przez co najmniej 4 godziny dziennie radcy prawni, adwokaci oraz doradcy obywatelscy udzielają porad prawnych rozwiązując tym samym problemy mieszkańców powiatu,  zdarzają się 
jednak przypadki, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnych porad prawnych 
do „innych systemów pomocy”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego, która obejmuje w szczególności: po-
radnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, 
praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. 
          Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, obejmujące informacje o nazwie 
jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności.

Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 oraz art. 11 ust. 10ww. ustawy (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa spe-
cjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony), ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronach internetowych Starostwa i Urzędów Gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego 
dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego (10)

NAZWA 
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON 

odpłatność połączeń
DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA 
DOSTĘPU

51 Rzecznik 
Finansowy

-poradnictwa  
-interwencje i postępowania 

polubowne  
-wsparcie w trakcie postępo-

wania sądowego

Biuro Rzecznika 
Finansowego

Al. Jerozolimskie 
87

02-001 
Warszawa

+22 333 73 28 (infolinia dot. 
ubezpieczeń) 

pn. – pt. 
08.00 – 16.00

https://www.rpo.gov.pl/
content/rzecznik-finansowy

biuro@rf.gov.pl

Dla osób pokrzyw-
dzonych działa-
niem instytucji 
finansowych

PRAWO PODATKOWE
52 Urząd Skarbo-

wy w
w Strzelcach 

Opolskich

Informacje podatkowe dot. 
PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, 

akcyza etc.

Opolska 13  
47-100 Strzelce 

Opolskie

tel. (77) 461-28 -9 
(77) 461-35-69 
(77) 461-42-78

Poniedziałek – Piątek 
07.30-15.30

http://www.opolskie.kas.
gov.pl/urzad-skarbowy-w-

-strzelcach-opolskich

us.strzelce-opolskie@
mf.gov.pl

Z porad może  
skorzystać każdy 

podatnik

53 Krajowa Infor-
macja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. 
PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, 

akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 
17,

43-300 Bielsko-
-Biała

801 055 055 
z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30
z tel. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330

  z tel. zagranicznych.
Koszt zgodnie 

z taryfą operatora

Poniedziałek – Piątek  
07.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: https://porad-

nikprzedsiebiorcy.pl/-kip-
-czyli-krajowa-informacja-

-podatkowa

Z porad może  
skorzystać każdy 

podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z  PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

54 Rzecznik 
Finansowy.

(Ubezpieczo-
nych)

Prawa ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 
87

02-001 Warsza-
wa.

Ubezpieczenia gospodarcze
(22) 333 73 28

Ubezpieczenia Społeczne, 
OFE ZUS

(22) 333 73 26
lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i 
rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

Poniedziałek – Piątek  
 08.00-18.00

Poniedziałek – Piątek  
godz.11.00-15.00

Poniedziałek – Piątek 
godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@
rf.gov.pl

(czas oczekiwania 
na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpie-
czone i w sporze 

dotyczącym ubez-
pieczeń

INNE
55 WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

56 Rzecznik Praw 
Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich Al. Solidarności 
77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .
Połączenia bezpłatne z tel. 

stacjonarnych i komórkowych

Poniedziałek
10.00-18.00

Wtorek - Piątek
08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.
gov.pl

Może zgłosić się 
każdy, kto uważa,
że jego prawa są 

naruszone
57 Urząd do Spraw 

Cudzoziemców
Dąży do zagwarantowania cu-
dzoziemcom chcącym przeby-
wać w Polsce wysokiej jakości 

procedur związanych 
z ich pobytem

ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

Departament Postępowań 
Uchodźczych – I Instancja

Tel. +48 22 60 174 07,
Fax +48 22 60 151 23

E-Mail: dpu.udsc@udsc.gov.pl
Departament Legalizacji 

Pobytu- II Instancja
Tel. +48 22 60 175 14,
Fax +48 22 60 174 19

E-mail: legalizacjapobytu@
udsc.gov.pl

Departament Legalizacji 
Pobytu

Tel. +48 22 60 175 36,
Fax +48 22 60 156 58

E-Mail: wykaz@udsc.gov.pl

Poniedziałek – Piątek 
9.30 – 14.00

https://udsc.gov.pl/ Pomoc dla 
cudzoziemców

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):
ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 77 440 17 97. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu 
się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.



Przystanek KULTURA!
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Przystanek KULTURA!

Królowie pod szopkę, dnia na kurzą stopkę.Królowie pod szopkę, dnia na kurzą stopkę.

W minionym tygodniu miało miejsce 
ostatnie już wydarzenie w ramach projektu 
pn.: „Kulturalny Autobus”, realizowanego 
przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzel-
cach Opolskich. Projekt ten otrzymał dofi -
nansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Kultura 
Dostępna 2020. Pozostałe wsparcie fi nansowe 
pochodziło z budżetu Powiatu Strzeleckiego 
Przez ponad pół roku mieszkańcy naszego 
powiatu mieli okazję stać się pasażerami 
kulturalnego autokaru, który zatrzymując się 
na kolejnych przystankach tej niezwykłej po-
dróży, zabierał nas w nowy, artystyczny świat. 
Bezpłatna wejściówka na wybrane wydarzenie 
stała się jednocześnie biletem wstępu do 
autobusu, a właściwie jednego z pięciu au-
tokarów, które za każdym razem objeżdżając 
wszystkie gminy naszego powiatu zabierały 
mieszkańców w nową przestrzeń kulturalną. 

„Kulturalny Autobus” został zrealizowany 
przy wsparciu Partnerów, tj.  Powiatu Strze-
leckiego, Gminy Izbicko, Gminy Jemielnica, 
Gminy Ujazd, Zespołu Szkół Gminy Izbicko, 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Olszowej .

Ta niecodzienna podróż rozpoczęła się w 
lipcu plenerową projekcją fi lmu pt.: „Córka 
trenera” (19.07.2020 r.), zorganizowaną w 
ogrodzie Powiatowego Centrum Kultury. 
W świat polskiej kinematografi i zabraliśmy 
ze sobą młodzież i dorosłych mieszkańców 
naszego powiatu, prezentując fi lm, nawią-
zujący do problemów, z którymi borykają się 
młodzi ludzie w okresie dojrzewania. „Córka 
trenera?” to zarówno opowieść o dorastaniu, 
pierwszych zauroczeniach, miłości, używkach 
i emocjach, jak również relacjach rodzinnych i 
problemach na linii rodzic -dziecko. Wartość 
merytoryczną zaprezentowanego obrazu 
niewątpliwie podnosi doborowa obsada 
aktorska, m.in. Jacek Braciak, Agata Buzek. 

Kolejny przystanek na trasie kulturalnego 
autobusu łączył w sobie kilka dziedzin, tj. 
teatr, taniec i muzykę. Całość, zaprezento-
waną w postaci artystycznego performance, 
mogliśmy oglądać podczas spektaklu pt.: 
„Żywioły” (31.07.2020 r.), nawiązującego do 
wigilii św. Jana, czyli Nocy Świętojańskiej. 
W klimatycznej scenerii, przygotowanej w 
ogrodzie Powiatowego Centrum Kultury, 
spotkało się kilka pokoleń, w tym dzieci wraz 
z rodzicami oraz seniorzy. Najwięcej emocji, 
szczególnie wśród najmłodszym uczestników 

wydarzenia, wywołał teatr ognia oraz artyści, 
którzy tańcząc z płonącymi rekwizytami nie-
zwykle wiarygodnie zobrazowali ogromną siłę 
i wielkość tego żywiołu.

Miesiąc sierpień minął w PeCeKu na 
przygotowaniach do muzycznego spotkania 
z artystką znaną i lubianą zarówno przez 
dorosłych jak i najmłodszych. Mowa tu o 
Natalii Kukulskiej – polskiej piosenkarce, 
autorce tekstów oraz producentce muzycz-
nej. Wokalistka posiada na swoim koncie nie 
tylko albumy skierowane do pełnoletnich 
miłośników muzyki pop. Sympa� ę wielu z nas 
zaskarbiła sobie już będąc dzieckiem. Wtedy 
to bowiem na rynku muzycznym ukazały się 
aż trzy jej albumy, skierowane do dzieci. Fakt 
ten stał się jednym z powodów zorganizowa-
nia w ramach projektu koncertu dla całych 
rodzin (30.08.2020 r.) i zaproszenia artystki 
do Powiatowego Centrum Kultury.

Zupełnie nowym przedsięwzięciem, będą-
cym czwartym już przystankiem w kulturalnej 
podróży był artystyczny performance pt.: 
„Baśniowa Podróż Klaunów” w wykonaniu Te-
atru Kubika (17.09.2020 r.). Spektakl z pogra-
nicza sztuki ulicznej i cyrkowej oraz klaunady, 
kuglarstwa i pantomimy udało się zorganizo-
wać w jesiennej scenerii ogrodu PCK. Wątek 
przewodni nawiązywał do tradycji objazdo-
wych trup cyrkowych i teatralnych z czasów 
komedii dell’arte. W przedstawieniu nie za-

brakło również wąt-
ków refleksyjnych. 
Taki rodzaj artystycz-
nego performance, 
pojawia się w insty-
tucjach kultury bar-
dzo rzadko. Artyści 
reprezentując tego 
typu sztukę to zazwy-
czaj osoby, które swo-
im zaangażowaniem 
oraz ogromną pracą 
osiągnęli swój własny 
sukces. Fakt ten stał 
się powodem wybo-
ru dzieci i młodzieży 
jako grupy odbiorców 
wspomnianego wy-
darzenia. Stawiając 
artystów za wzór, po-
kazujemy im, że każdy 
może osiągnąć swój 
cel, jednak wymaga to 
dużego poświecenia i 
wytrwałości. 

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epi-
demiczną w kraju Kulturalny Autobus nieco 
zwolnił swoje tempo, aby w warunkach bar-
dziej sprzyjających zabrać swoich pasażerów 
do świata literatury i reportażu. 4 grudnia 
bowiem odbyło się pierwsze spotkanie 
autorskie zrealizowane w całości w formie 
transmisji na żywo (on-line). Spotkanie to 
poprowadziła doświadczona moderatorka i 
dziennikarka radiowa – Agnieszka Zientarska, 
zaś jego głównym bohaterem był Mariusz 
Szczygieł. Reporter i pisarz w jednym odsłonił 
przed nami nie tylko zakamarki swojej natury, 
ale również zaprosił nas do swojego domu, a 
dokładnie prywatnego gabinetu, w którym 
każda książka i przedmiot posiadają swoją 
niesamowitą historię, a za każdym obrazem 
kryją się ludzi bliscy sercu autora. Transmisję 
na żywo obejrzało ponad sto osób, zaś rekor-
dowa ilość odbiorców ( 6255), wyświetleń 
fi lmu ( 3593) oraz komentarzy udowodniła, 
że spotkanie zrobiło ogromne wrażenie na 
wielu z nas.

Wydarzeniem zamykającym działania 
projektowe była wystawa pt.: „Józef Elsner 
– zapomniany, niedoceniony” połączona z 
warsztatami dla dzieci i młodzieży na temat 

życia i twórczości kompozytora. Wystawa 
trafi ła do Regionalnej Izby Tradycji Powiato-
wego Centrum Kultury jeszcze w październiku 
br., natomiast warsztaty poprowadzone przez 
instruktora i specjalistę z Filharmonii Opolskiej 
odbyły się w drugiej połowie grudnia. Z uwagi 
na trwającą pandemię sześć spotkań warszta-
towych zrealizowanych zostało również w 
formie transmisji on-line.

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich w kształtowaniu swojej oferty 
edukacyjno-kulturalnej stara się dotrzeć do 
każdej grupy odbiorców, bez względu na wiek 
oraz sytuację społeczno-ekonomiczną. Cel 
ten przyświecał twórcom i realizatorom „Kul-
turalnego Autobusu” od samego początku, 
tj. już na etapie pisania projektu, do samego 
końca. Doświadczenia związane z pande-
mią pozwoliły wzbogacić ponad półroczne 
przedsięwzięcia o dodatkową formę przekazu 
(transmisję on-line), poszerzając tym samym 
grono odbiorców i uczestników kultury. Dzięki 
hybrydowemu podejściu do wybranych wy-
darzeń projektowych każdy z nas otrzymał 
możliwość swobodnego i nieograniczonego 
udziału w szeroko pojmowanej kulturze.

Iwona Nieświec  


