
Radosnych Radosnych Świąt Zmartwychwstania PańskiegoŚwiąt Zmartwychwstania Pańskiego, , 
które dają spokój i siłę w pokonywaniu trudności które dają spokój i siłę w pokonywaniu trudności 

oraz optymistyczne spojrzenie na świat. oraz optymistyczne spojrzenie na świat. 
Aby ten szczególny czas był spędzony w gronie rodzinnym Aby ten szczególny czas był spędzony w gronie rodzinnym 

i napawał wzajemną życzliwością, spokojem ducha, i napawał wzajemną życzliwością, spokojem ducha, 
a także nadzieją na lepsze jutro. a także nadzieją na lepsze jutro. 
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Janusz ŻyłkaJanusz Żyłka

O historii codzienności 
- na „osiemnastkę”

Koronawirus pokrzyżował wszystkie dotychcza-
sowe plany, ale nie może wpłynąć na to, że nasz 

dwutygodnik będzie w grudniu 2021 obchodził 
swoją „osiemnastkę”! 

Uwaga! W Wielki Piątek, 2 kwietnia, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie czynne do godziny. 13.00.

Minął rok od czasu, 
kiedy w Polsce odno-

towano pierwszy przypadek 
koronawirusa – stało się to 
4 marca 2020 r.. W naszym 
powiecie kilka dni później, 11 
marca ub.r. A m o to, czy koro-
nawirusa z Chin trzeba się bać, 
pytaliśmy już w styczniu ub. 
roku. Jak się okazało – trzeba. 

Druga połowa marca 2021. Koronawirus w naszym kraju wszedł właśnie w „trzecią falę”, 
wprowadzono ponownie obostrzenia, które obowiązywać będą również, jak rok temu, pod-
czas Świąt Wielkiej Nocy. Zmienił nas, nasze życie i podejście do wielu spraw. Zrodził również 
problemy. Duże problemy.

Koronawirus
zmienia nasze życie

- Z szampa-
nem! Może 
nie tym praw-
dziwym, bo 
przecież trze-
ba oszczędzać, 
ale na pewno 
z bąbelkami 
– śmieje się 
wicestarosta 

Waldemar Gaida. – Już dziś prosimy o za-
znaczenie grudnia 2021 w kalendarzach, bo 
to ważna dla nad wszystkich data. I już dziś 
zapraszamy Czytelników na imprezę z tej oka-
zji. Zamierzamy, przygotowując się do tego 
jubileuszu, wprowadzić cykliczne publikacje 
dotyczące życia codziennego mieszkańców 
naszego powiatu sprzed lat. Właściwie za-
czynamy go już w tym numerze pokazując 
obrzędy Wielkiego Postu i zwyczaje wielka-

nocne, które przetrwały do dziś. W maju, 
kiedy na dobre zacznie się „sezon grillowy”, 
chcemy zaprezentować… karczmy w naszym 
powiecie! W końcu niejeden z naszych przod-
ków w nich bywał… Niemożliwe? Ależ tak! W 
karczmach/gospodach/gasthausach bywano 
często. Te przybytki znajdowały się przecież 
niemal w każdej miejscowości, co udokumen-
towane zostało na dawnych widokówkach. 
W kolejnych numerach także znajdziecie 
Państwo ciekawostki związane z dawnym 
życiem w naszym powiecie. To ważne. Nie 
tylko dla mnie, jako historyka z wykształcenia, 
ale i dla wszystkich, bo przecież ta lokalna 
historia buduje naszą tożsamość, zajmuje się 
maluczkimi i ich sprawami. A że ci maluczcy 
czasami bywają wplątani w międzynarodo-
we zawirowania… tak toczy się świat i jego 
wielka historia. My zostaniemy przy tej małej, 
naszej, powszedniej.

Zmiany w szpitalu, 
w starostwie - nie (na razie?)

- Pandemia zmieniła nie tylko naszą 
codzienność, ale i funkcjonowanie nie-
których instytucji, i to w istotny sposób. 
Jedną z nich jest Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna...

Druga połowa marca 2021. Koronawirus w naszym kraju wszedł właśnie w „trzecią falę”, 

Koronawirus powoduje 
stany depresyjne

- mówi Mirosława Stańczak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

U dzieci pojawiają się trudności z kon-
centracją, drażliwość, stany depresyj-

ne. Potęguje je izolacja społeczna i brak 
kontaktu z rówieśnikami. Tak wynika z 
ankiety przeprowadzonej wśród 712 ucz-
niów szkół ponadpodstawowych powiatu 
strzeleckiego.

Martyna Czekała, Patrycja Sobawa i Sylwia Flasz to uczennice CKZiU w Strzelcach Opolskich. 
Dwie z nich to tegoroczne maturzystki, jedna jest uczennicą dopiero drugiej klasy! Zdo-

były nie tylko tytuły „Wyróżnionych Finalistów” V Ogólnopolskiego Konkursu Poligrafi cznego, 
ale i indeksy na Politechnikę Warszawską!
Gratulujemy!                                                                                                       Więcej czytaj na str. 6

Mają już indeksy!

dok. na str. 2

Niewątpliwie pandemia zmieniła nasze 
życie. Także w Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej musieliśmy zmienić sposób 
pracy. Pracujemy z zachowaniem zasad za-
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Kolejna fala epidemii stała się faktem, coraz więcej ludzi choruje i potrzebne są kolejne 
łóżka dla pacjentów. Decyzją wojewody wracamy więc do sytuacji z jesieni ub. roku, 

gdy do naszego szpitala przyjmowaliśmy pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2 – in-
formuje starosta Józef Swaczyna. – Oddział Wewnętrzny od 22 marca z 30 łóżkami został już 
przekształcony w oddział covidowy, a od 26 marca również Oddział Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii z 6 łóżkami stanie się takim oddziałem. - Natomiast nasze Starostwo Powiatowe 
na razie pracuje bez zmian, nie wprowadzamy w całym urzędzie pracy zdalnej, ale jest ona 
możliwa na wniosek pracownika, po akceptacji przełożonego. Jednak to sytuacja na dziś, 24 
marca, gdy stwierdzonych zostało 29 tys. 978  przypadków zakażeń. Rząd zapowiada lockdown 
i nowe obostrzenia. Zobaczymy, jak będą wyglądały nowe rygory. 

Stąd mój apel do mieszkańców naszego powiatu - ograniczmy do niezbędnego minimum 
osobiste wizyty w urzędzie. Śledźcie Państwo bieżące komunikaty na stronie internetowej 
Powiatu Strzeleckiego o pracy naszego urzędu. Przede wszystkim jednak stosujmy się wszy-
scy do zachowania dystansu, noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i ograniczania kontaktów 
społecznych.
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Koronawirus powoduje 
stany depresyjne

pobiegania, przeciwdziałania i zwalczaniem 
COVID-19, czyli: wdrożyliśmy specjalne pro-
cedury postępowania, mamy maseczki, ręka-
wiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, 
w każdym gabinecie jest pleksi oddzielające 
badanego i diagnostę, odstępy czasowe 
między badanymi dziećmi są wyznaczane 
w taki sposób, aby umożliwić dezynfekcję 
gabinetu, badania ograniczane są tylko do 
niezbędnego minimum pozwalającego na 
merytoryczna diagnozę, wywiad i omówienie 
badania z rodzicami w miarę możliwości prze-
prowadzamy telefonicznie lub mailowo, har-
monogram diagnoz jest opracowany, tak aby 
osoby oczekujące na korytarzu zachowywały 
dystans społeczny – odległość 2 metrów, a 
badane dzieci nie miały ze sobą kontaktu. Co 
ważne - badane są tylko dzieci zdrowe, które 
nie miały kontaktu z domownikami objętymi 
kwarantanną, a przed diagnozą pracownik 
PPP dokonuje pomiaru temperatury dziecka 
oraz przeprowadza ankietę dotyczącą stanu 
jego zdrowia, ono samo na badanie przynosi 
własne narzędzia pisarskie. Na badania dzieci 
z rodzicami przychodzą w ściśle wyznaczo-
nych godzinach, a w poczekalni mogą pozo-
stawać maksymalnie 2 osoby. Planujemy też 
zakup tunelowych sterylizatorów powietrza, 
które wyposażone w samoodkażający filtr 
węglowy i wykorzystujące lampy emitujące 
promieniowanie UV-C skutecznie likwidują 
chorobotwórcze drobnoustroje.

- Na pewno macie znacznie więcej zgło-
szeń z prośbą o pomoc. Z czym zwracają się 
do Was rodzice, a może i sama młodzież? 
Jakiego rodzaju problemy przyniosła nauka 
zdalna?

Nauka zdalna jest wyzwaniem, z którym 
zmierzyć się muszą uczniowie, ich rodzice, 
nauczyciele. Zwiększona ilość godzin przed 
ekranem, w zamknięciu, stwarza szereg 
problemów, z którymi dzieci, młodzież i ich 
rodzice zwracają się do specjalistów z Porad-
ni. Przebodźcowanie ekranami z niebieskim 
światłem zaburza wydzielanie melatoniny i 
powoduje problemy ze snem. Pojawiają się 
u dzieci trudności z koncentracją, drażliwość, 
stany depresyjne. Wielką trudnością jest 
izolacja społeczna i brak kontaktu z rówieś-
nikami.

Chcąc przygotować się na czekające nas 
wyzwania związane z konsekwencjami nauki 
zdalnej przeprowadziliśmy w dniach 15-
22.12.2020 za pomocą MS Teams anonimo-
wą ankietę wśród uczniów szkół ponadpod-
stawowych powiatu strzeleckiego. Wzięło w 
niej udział 712 uczniów. W ankiecie odpowia-
dali oni na pytania dotyczące szans i zagrożeń 
w czasie koronawirusa. Wynikami tej ankiety 

chcemy podzielić się z pedagogami i dyrekto-
rami szkół z terenu powiatu strzeleckiego na 
konferencji, którą planujemy zorganizować 
20 kwietnia 2021. Będzie to konferencja w 
trybie zdalnym. Oprócz wniosków z ankiety 
chcielibyśmy także omówić konsekwencje 
psychiczne i społeczne nauczania zdalnego, 
metody przeciwdziałania izolacji społecznej 
uczniów i zasady budowania na nowo relacji 
w grupie rówieśniczej. Mamy nadzieję na 
ożywioną dyskusję, tak aby wspólnie wypra-
cowane wnioski ułatwiły dzieciom i młodzie-
ży powrót do nauczania tradycyjnego. Już 
dziś serdecznie zapraszam na tę konferencję.

- PPP jest pewnego rodzaju „pogoto-
wiem ratunkowym” doby koronawirusa?

Naszym zadaniem jest udzielanie dzie-
ciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych. Zadanie to staramy się 
realizować także w tym szczególnie trudnym 
czasie. Pomimo pandemii nie zawieszamy 
działalności. Diagnozujemy, wydajemy opinie 
i orzeczenia.

Każdy pedagog i psycholog Poradni 
ma wyznaczone stałe godziny dyżurów 
telefonicznych dla osób potrzebujących 
konsultacji (wykaz na stronie internetowej 
Poradni www.pppstrzelce. szkolnastrona.
pl). Planujemy powołanie zespołu ds. in-
terwencji kryzysowej składającego się z 
pedagogów i psychologów dla zapewnienia 
szybkiego rozpoznania i wybrania działań w 
przypadkach spraw pilnych związanych np. 
z sytuacją pandemiczną oraz dodatkowego 
przeszkolenia kadry w zakresie prowadzenia 
rozmów interwencyjnych i podejmowania 
mediacji, także telefonicznych.

Chcemy kontynuować cykl artykułów 
publikowanych w dwutygodniku „Powiat 
Strzelecki” „Radość czytania. Poradnia pole-
ca”, w którym prezentowane są treści z za-
kresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w oparciu o propozycje książek wartych 
przeczytania.

Przygotowujemy akcję „Mniej ekranu, 
więcej zabawy” promującą aktywne spędza-
nie czasu przez dzieci i młodzież bez udziału 
wysokich technologii (laptopa, komputera, 
smartfona, telewizji). Będą to krótkie filmiki 
prezentujące sposoby zabawy z dziećmi w 
domu i poza domem. Zostaną opublikowane 
na naszej stronie facebookowej.

Chcemy służyć wsparciem i pomocą 
wszystkim uczestnikom procesu edukacyj-
nego, zwłaszcza w tych nowych uwarunko-
waniach związanych z pandemią.

Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

śp. Aleksandra Patoły
byłego Prezesa Zarządu spółki PKS w Strzelcach Opolskich S.A.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy spółki 
składają głębokie wyrazy współczucia Rodzinie

Wyrazy głębokiego współczucia dla pogrążonej w smutku 

Rodziny 
z powodu śmierci

śp. ALEKSANDRA PATOŁY
 

Radnego Powiatu Strzeleckiego w latach 1999-2002  
oraz byłego Prezesa Zarządu Spółki PKS w Strzelcach Opolskich S.A.

KOMUNIKAT
Działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512) informuję, iż od dnia 20 marca 2021 r.

do odwołania Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie pracowało na do-
tychczasowych zasadach, nie przechodząc na tryb pracy zdalnej.

Zdajemy sobie bowiem sprawę, że sprawy załatwiane przez urzędników Starostwa Strze-
leckiego mają wpływ na Państwa życie codzienne oraz umożliwiają Państwu aktywność 
zawodową. Chcielibyśmy zatem jak najdłużej umożliwić Państwu powyższe.

Proszę jednak o bieżące śledzenie strony internetowej, na której umieszczane są informacje 
dotyczące bieżącej działalności Starostwa. Może bowiem wystąpić sytuacja, która zmusi nas 
do wprowadzenia zmiany sposobu obsługi stron w Starostwie.

Zwracam się również do Państwa, o ile charakter danej sprawy na to pozwala, o pre-
ferowanie kontaktu za pomocą poczty, poczty elektronicznej oraz zasięganie niezbędnych 
informacji w drodze rozmowy telefonicznej z urzędnikiem.

Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki

dok. ze str. 1

Dwa projekty dofinansowane ze środków UE na prawie dwa miliony złotych.
Wzięło w nich udział 739 uczniów szkół Powiatu Strzeleckiego.

W styczniu br. Powiat Strzelecki zakończył realizację projektu pn.: ,,Nauka dla nas  
w sam raz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, skierowanego 
dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej przy DPS w Zawadzkiem oraz Szkoły Podsta-
wowej Specjalnej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy DPS w Kadłubie. Dzięki realizacji 
przez Powiat Strzelecki powyższego projektu, jak również zakończonego z dniem 30 grudnia  
2019 r. unijnego projektu pn.: „Wiem więcej – mogę więcej” skierowanego dla ucz-
niów Liceum i Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem, Lice-
um Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego  
w Strzelcach Opolskich oraz Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, pozyskano łącznie niespełna 2 000 000 zł ze 
źródeł zewnętrznych. Co więcej, szkoły z terenu naszego Powiatu, jak i ich pracownie, 
dzięki realizacji obu projektów zostały doposażone w sprzęty komputerowe oraz inne 
sprzęty elektroniczne, sprzęty specjalistyczne, w tym specjalistyczny system do prowa-
dzenia treningów Biofeedback, pomoce dydaktyczne, siłownię zewnętrzną składającą się 
z 4 urządzeń, tj. orbitrek, wioślarz, biegacz, rower, a także w inne sprzęty, wyposażenie  
i materiały niezbędne do realizacji zajęć projektowych, jak również wykorzystywane po 
zakończeniu projektów, co gwarantuje ich trwałości. Łączna wartość zakupionych w ramach 
ww. projektów pomocy wynosi 490 227 zł, w związku z czym mamy się z czego cieszyć, 
ponieważ jest to ogromna kwota, bo prawie 0,5 mln złotych, przeznaczona na doposażenie 
szkół z terenu Powiatu Strzeleckiego.

Więcej wiedzy dla uczniów, 
więcej sprzętu dla szkół
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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:

FIZJOTERAPEUTA DZIECIĘCY JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe kierunkowe
MŁODSZY SPEDYTOR ROZMIERZ -  wykształcenie średnie/ wyższe 
MIĘDZYNARODOWY   (mile widziany profil logistyk, spedytor)
  - znajomość języka niemieckiego i j. angielskiego  

w stopniu komunikatywnym,
  -  znajomość pakietu MS Office
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie/ wyższe
  -  prawo jazdy kat. B, - znajomość obsługi komputera
FRYZJER DAMSKO - MĘSKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
  -  wymagane doświadczenie zawodowe
REKRUTER/ REKRUTERKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego,
  - znajomość j. niemieckiego w stopniu bardzo 

dobrym w mowie i piśmie
KSIĘGOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie policealne, 
  -  znajomość obsługi programów księgowych,
PRACOWNIK BUDOWLANY JEMIELNICA -  wykształcenie podstawowe
 WG. ZLECEŃ
KONSTRUKTOR – TECHNOLOG STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe 
OBUWIA BEZPIECZNEGO  -  2 lata dośw. zaw. na podobnym stanowisku
ELEKTRYK/POMOCNIK ELEKTRYKA OPOLE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
   -  prawo jazdy kat. B
ELEKTROMONTER/ ELEKTRYK ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  znajomość rysunku technicznego
  -  uprawnienia SEP eksploatacja
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
POMOC KUCHENNA GÓRA ŚW. ANNY -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA PROD. ŚWIEŻYCH ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA PROD. ŚWIEŻYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA LEŚNICA -  wykształcenie podstawowe
  -  praca dla osób niepełnosprawnych
KIEROWCA ZAOPATRZENIOWIEC STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe
  -  prawo jazdy kat. D,
  -  kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. D,
PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
NA MYJNI SAMOCHODOWEJ  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 (0,5 etatu) -  znajomość programów finansowo - księgowych
STOLARZ/ STOLARZ MONTAŻYSTA ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
PRZEPALACZ TEREN CAŁEGO KRAJU -  umiejętność palenia złomu
MURARZ WG ZLECEŃ -  umiejętność murowania
POMOCNIK MURARZA WG ZLECEŃ -  podstawowa umiejętność murowania
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego,
MAGAZYNIER JEMIELNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych,
  -  1 rok doświadczenia zawodowego w charakterze 

magazyniera
MŁODSZY MAGAZYNIER LOGISTYK OLSZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienie do obsługi wózka jezdniowego,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego 
   na stanowisku operator wózka jezdniowego
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
OPERATOR MASZYNY PROD. KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
POMOC LAKIERNIKA/ LAKIERNIK NOGOWCZYCE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
LAKIERNIK/POM. LAKIERNIKA LIGOTA CZAMBOROWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR WALCA DROGOWEGO JARYSZÓW -  uprawnienia do obsługi walca drogowego
 WG ZLECEŃ -  doświadczenie przy robotach bitumicznych
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia SEP do 1 KV
PRACOWNIK PRODUKCJI.  STANISZCZE MAŁE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KONFEKCJONER OPAKOWAŃ
HYDRAULIK/ JEMIELNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
POMOCNIK HYDRAULIKA  -  prawo jazdy kat. B
OPERATOR / USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  podstawowa obsługa komputera,
   -  znajomość rysunku technicznego
OPERATOR MASZYN  KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
   -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCYJNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
TOKARZ/ ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MALARZ KONSTR. STALOWYCH KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe - techniczne,
  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego 
   na podobnym stanowisku

Lista jednostek 
nieodpłatnego poradnictwa 

dostępnego dla mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego 

WAŻNE INFORMACJE 
dot. ustawowego przedłużenia ważności orzeczeń wydanych na czas 

określony i szczególnego trybu orzekania w okresie epidemii koronawirusa

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/O STOPNIU 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA  

W TERMINIE OD 09 GRUDNIA 2019 R.,  07 MARCA 2020 R.
zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego 
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 
Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 mar-
ca 2020r.) złożony został w zespole orzekającym kolejny wniosek o wydanie 
orzeczenia. 

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ  

UPŁYNĘŁA OD DNIA 8 MARCA 2020 R.
zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania 
nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA NOWEGO WNIOSKU 
O WYDANIE ORZECZENIA 

zespół orzekający może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej 
lub dziecka wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna 
dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania 
oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.
W przypadku złożenia nowego wniosku o wydanie orzeczenia, wniosek ten 
rozpatrywany jest zgodnie z aktualnym stanem zdrowia i funkcjonowaniem 
wnioskodawcy.
Przepisy nie przewidują wymogu uzyskania zgody osoby orzekanej na 
zastosowanie takiego trybu orzekania, nie mniej należy pamiętać, że zgodnie z 
przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, strona może wystąpić 
na każdym etapie postępowania administracyjnego o jego zawieszenie.

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PLACÓWEK
zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.

WAŻNE: 
przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na 

podstawie ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez zespół 
orzekający o niepełnosprawności.

Podstawa prawna:
Art.  15h ust 1 i 2 oraz art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2020 r., poz. 568).
§2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełno-
sprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).

Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 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 bez-
płatnych 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 
Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego 
poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego, która obejmuje w szcze-
gólności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu 
pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i 
innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ra-
mach 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 telefonicz-
nych oraz dniach i godzinach działalności.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego jest dostępna na BIP-ie oraz stronie internetowej Powiatu 
Strzeleckiego w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna. Informacje można uzyskać 
również pod numerem telefonu 77 440 17 97.
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Obrzędy wielkanocne związane są z obchodami wielkiego chrześcijańskiego święta 
jakim jest Zmarchwychwstanie Jezusa Chrystusa – czasu męki Pańskiej. Przypadają 

one na początek wiosny, początek roku wegetacyjnego. Pierwszymi oznakami nowej pory 
roku są wzmożona działalność słońca, a co za tym idzie ocieplenie oraz wydłużenie dziennego 
okresu wegetacji. Te prawidłowości ludzie zauważali już w odległej przeszłości. W myśleniu 
magicznym, nowy czas (początek) ma ścisły związek z przeprowadzeniem obrzędów przej-
ścia. Święta Wielkiej Nocy dostarczają wspaniałych przykładów połączenia sfery magicznej 
związanej z ożywianiem natury oraz religijnej ukonstytuowanej w kościele katolickim. W 
wielu miejscowościach strzeleckiego nadal są bardzo żywe zwyczaje i obrzędy wielkanocne.

Wielki Tydzień poprzedza Nie-
dziela Palmowa, obchodzona na 
pamiątkę uroczystego wjazdu Chry-
stusa do Jerozolimy. W dzień ten 
święci się palmy. 

 Tradycyjna palma składała się 
z 3-4 lub 5-6 kwitnących gałązek 
wierzbowych, przewiązanych czer-
woną wstążeczką lub bacikiem – by 
konie były tłuste lub aby konie nie 
schudły lub aby konie były swarne.

Dawniej każda rodzina miała 
swoją palmę, a do kościoła niosły ją 
kobiety i dzieci. Jeszcze dziś utrzy-
muje się wiara w magiczną moc 
poświęconej palmy – rózgi życia, 
która ma strzec gospodarstwo przed 
piorunami, dać ludziom, zwierzętom siłę witalną, stąd zwyczaj bicia się palmą. Wierzbowe 
baźki często również połykano, aby ustrzec się przed chorobami gardła. 

Wielką Środę nazywano – Żuro-
wa Strzoda – w ten dzień odbywało 
się palenie żuru. Jak pisał folklorysta 
A. Hytrek w relacji z 1879 r. zwyczaj 
praktykowali chłopcy, którzy biega-
jąc po polach z zapalonymi kagan-
kami lub skrobaczkami – startymi 
miotłami wołali: żur pala, buchty 
chwala, co krok to snop. Żur pola, co 
krok to snop, co stopa to kopa. Żur 
pola, co by zboże rosło. 

Często na granicy wsi, w obrębie 
miedz rozpalano ognie ze śmieci, 
co oznaczało niszczenie wszelkiego 
zła, niedostatku, robactwa, a miało 
zapewnić w przyszłości urodzaj. 

W Wielki Czwartek z poświęconych palmowych gałązek wykonuje się krzyżyki, które w 
piątek są zakładane w polu lub oborze, czy w domu na strychu. Krzyżyki mają chronić pola, 
ogrody, sady i domy mieszkalne od gradu i burzy, pożaru, a zwierzęta hodowlane od chorób. 
Oprócz roli ochronnej krzyżyki miały też zapewnić urodzaj. Zwyczaj praktykowany jest w 
licznych miejscowościach pod Strzelcami Opolskimi przez rolników i osoby starsze. 

Obrzędy wielkanocne w Strzeleckiem
W kilku miejscowoś-

ciach w zagonach pól, 
przed ich obsianiem, wy-
siewane są wcześniej na-
siona zbóż, które tworzą 
po wzejściu symbole re-
ligijne, tzw. serca, zwień-
czone krzyżem. Zwyczaj 
ten jest praktykowany 
między innymi w Rozmie-
rzy i Olszowej. Jest to zbieg 
mający zapewnić urodzaj 
oraz ochronę pola przed 
działaniem żywiołów.

W Wielki Piątek urządzano palenie lub wypędzanie Judasza. W Krośnicy na Białkowej 
Górze, obrzęd ten jest nadal praktykowany. Na skraju wsi mieszkańcy ustawiają wysoki stos 
z gałęzi. U jego szczytu ustawiona jest szubienica z wiszącą kukłą Judasza. Zadanie śmierci w 
tym zwyczaju ma wymiar symboliczny. Wraz ze spaleniem Judasza dokonuje się oczyszczenie 
lokalnej społeczności. Ogień niszczy to co stare, a po destrukcji pojawia się nowe życie – 
wiosna, następuje odrodzenie. 

Żurowa Strzoda, Kamionek 2017

Krzyżyki, Kadłub 2019

Krzyżyki zakładane w polu, Kadłub 2019 Krzyżyki zakładane w oborze, Kadłub 2019

Serca wysiewane w polu, Kadłub 2019

W Wielki Piątek powszechnie znany jest zwyczaj chodzenia chłopców z klekotkami, kle-
paczkami. Dzwony kościelne zostają zawiązane (udały się do Rzymu) na znak zdrady Judasza 
i Męki Pańskiej. Klekotki z reguły są wykonane z drewna, a hałas, który robią ma odstraszyć 
wszelkie zło. Obchód miejscowości lub kościoła odbywa się trzy razy w ciągu dnia. 

W Wielki Piątek o wschodzie słońca mieszkańcy wsi udawali się do najbliższego strumienia 
- mitycznego Cedronu, by obmyć nogi i twarz. Ciek wodny w którym dokonywano obmycia 
musiał płynąć z zachodu na wschód, a podążając do niej należało zachować milczenie (stad 
nazwa cicha woda). Obmycie się wodą symbolizowało akt oczyszczenia z tego co złe. Zabieg 
ten miał ludzi uchronić przed chorobami. Kobiety wierzyły, że dzięki temu będą piękniejsze. 

Wielka Sobota kojarzy się ze święceniem pokarmów (choć na Górnym Śląsku zwyczaj ten 
się upowszechnił dopiero po II wojnie światowej), których głównym składnikiem jest jajko – 
odwieczny symbol życia, wiosny, Świąt Wielkanocnych, Oprócz jajek w koszyczku koniecznie 
muszą się znaleźć kiełbasa, chleb, sól, chrzan. Podczas uroczystego śniadania, po rezurekcji w 
kościele, w dniu Wielkanocnej Niedzieli ma miejsce zwyczaj dzielenia się jajkiem. W przeszłości 
jaja zdobiono tylko w okresie świąt. Jajka dawnie farbowano w barwnikach naturalnych tj. 
wywar z cebuli, buraków czy tez oziminy. Dzisiaj często do tego celu używa się barwników 
spożywczych lub farb do tkanin. Jajka te, tzw. kruszonki, są drapane za pomocą wyostrzonych 
brzytew, nożyc czy tez nożyków rytowniczych. Nanoszone wzory przyjmują formę motywów 
kwiatowych i roślinnych nawiązującą do symboliki rodzącego się na wiosnę życia. W Po-
niedziałek Wielkanocny panny obdarowują kroszonkami odwiedzających je kawalerów lub 
innych mężczyzn. Dar w postaci zdobionego jajka często jest oznaką miłości zwłaszcza, gdy 
kroszonka ma kolor czerwony i wręczona zostaje przez dziewczynę ukochanemu. Współcześnie 
kroszonki to głównie opolski souvenir wykonywany przez twórczynie ludowe przez cały rok. 

Do najbardziej spektakularnych zwyczajów śląskich są odbywające się po dziś dzień w 
Poniedziałek Wielkanocny krzyżoki, które organizowane są w Żędowicach. 

Rajtowanie, bo taką również nazwę przyjął zwyczaj (od niem. jeździć) polega na tym, że 
po uroczystej mszy, jeźdźcy wraz z kapłanami zbierają się w procesję i objeżdżają konno pola, 
zazwyczaj jest 5 stacji modlitewnych. Na czele procesji jedzie mężczyzna dzierżący krzyż. 
Uczestnicy modlą się o urodzaj, ochronę pól przed nawałnicami i pożarami oraz błogosła-
wieństwo w pracach polowych. 

Święta wielkanocne mają na celu przygotowanie nas na przyjście nowego czasu, stąd też 
tak dużo tu obrzędów mających charakter agrarny, chroniących nasze zdrowie i kondycję. Jak 
widać z tego krótkiego katalogu, tradycja ich obchodzenia na Śląsku stale jest żywa. 

Izabela Jasińska
Fotografie ze zbiorów autorki.

Palenie Judasza, Krośnica 2017

Izabela Jasińska jest etnografem, pracuje w Muzeum Śląska Opolskiego, w Dziale Edukacji 
Muzealnej. Prowadzi badania terenowe nad obrzędowością doroczną, strojem  ludowym 
i dawnym handlem.
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PRZYJAZNY  

URZĄD

Wydział Komunikacji i Transportu

Informacja o zmianach w „Prawie o ruchu drogowym”.
Pakiet zmian dotyczy m.in. następujących  spraw:

• Pieczątki w dowodzie rejestracyjnym, dotyczące przeglądu technicznego.
Od 4 grudnia 2020 r.
Od października 2018 r. w Polsce nie trzeba wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego, o ile 
pojazd, którym się poruszamy, jest zarejestrowany w kraju. Policja wszystkie dane sprawdza 
bezpośrednio w Centralnej Ewidencji Pojazdów, w której zapisywane są również wyniki  
przeprowadzonych badań technicznych. 
Zgodnie z dodanym po art. 74 artykułem 74a Prawa o ruchu drogowym, urząd wydaje nowy 
dowód rejestracyjny dla pojazdu, w którego dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym 
zabraknie miejsc na pieczątkę z przeprowadzonego przeglądu  tylko jeśli właściciel pojazdu 
wyrazi wolę jego wymiany. 
W sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na pieczątkę, diagnosta po 
przeglądzie nie wpisze w nim daty kolejnego obowiązkowego badania. Ta znajdzie się  wy-
łącznie na zaświadczeniu, które wydawane jest po badaniu technicznym.
Co ważne? 
po zmianach - podczas sprzedaży pojazdu, w przypadku braku w dowodzie rejestracyjnym 
miejsca na pieczątkę z przeprowadzonego przeglądu, dotychczasowy właściciel ma obowią-
zek przekazania nabywcy zaświadczenia otrzymanego od diagnosty podczas ostatniego 
przeglądu.
Po co?
Jest to jedyny dokument, w którym nabywca może znaleźć datę następnej wizyty na stacji 
diagnostycznej.
A co w razie zagubienia zaświadczenia? 
W takiej sytuacji można udać się na stację kontroli pojazdów, w której dokonano ostatniego 
przeglądu  i poprosić o duplikat zaświadczenia.

• Rejestracja czasowa poza  Powiatem 
W przypadku zakupu pojazdu poza Powiatem, w którym mieszka nabywca o czasową rejestra-
cję, pozwolenie czasowe i wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych można zwrócić 
się do urzędu właściwego dla miejsca czasowego lub stałego zamieszkania oraz właściwego 
ze względu na miejsce zakupu czy odbioru pojazdu - o ile jest to na terenie Polski.

• Wyrejestrowanie pojazdu wywożonego za granicę. 
Gdy wydane zostanie pozwolenie czasowe w celu wywozu pojazdu  za granicę Starostwo 
samodzielnie (z urzędu) wyrejestruje pojazd.

• Tablice rejestracyjne o zmniejszonych wymiarach
Nowe przepisy to ułatwienia, ale też uściślenie przepisów i nowe rygory, dotyczące m.in.  tablic 
rejestracyjnych o zmniejszonych wymiarach, głównie do samochodów  amerykańskich lub 
japońskich ,  zaprojektowanych z „blachami” o mniejszych wymiarach. Do tej pory nie było 
przepisów, które jasno tego zakazywały. Teraz jednak wszystko się zmieniło.
w art. 60 Prawa o ruchu drogowym, rozpoczynającym się do słów „Zabrania się:” pojawią 
się dwa nowe zapisy:
„3a)  umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstruk-

cyjnie do tego przeznaczone;
3b)  umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli 

pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do 
umieszczenia tablicy rejestracyjnej”

W praktyce oznacza to, że  każdy samochód z wnęką dla dużych tablic rejestracyjnych, 
ale z zamontowanymi zmniejszonymi, nie będzie mógł pozytywnie zakończyć badania 
technicznego.

• Utrata dowodu rejestracyjnego
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego za granicą zamiast tego 
dokumentu należy przedstawić jego wtórnik albo dokument wystawiony przez organ rejestru-
jący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte  
w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu. Jeżeli organ rejestrujący właściwy ze 
względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmówił wydania wtórnika dowodu 

Jak skontaktować się z Wydziałem?
Rejestracja pojazdów,  tel.  77 440 17 07   do 710     pok. nr 5
Dowody rejestracyjne, zbycia, nabycia, demontaże: tel.  77 440 17 11   do 712     pok. nr 4
poniedziałek - czwartek: w godz. 7.45 -17.30,  piątek: w godz. 7.45 - 14.30.
Istnieje  również możliwość telefonicznego zapisu  na rejestrację pojazdu na konkretny dzień i godz.: tel. 77 440 17 00
Prawo jazdy, transport drogowy, zezwolenia, licencje: tel. 77 440 17 06 pok. nr 2
poniedziałek: w godz. 7.30 - 17.00, wtorek - czwartek: w godz. 7.30 - 15.30, piątek: w godz. 7.30 - 14.00.
email: kt@powiatstrzelecki.pl
poczta tradycyjna: Starostwo Powiatowe,  ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
osobiście: Starostwo Powiatowe, parter, pok. 2, 3, 4, 5.
informacje o sprawach załatwianych przez WKT na stronie internetowej Starostwa Powiatowego:
BIP Powiat Strzelecki – moja sprawa – Wydział Komunikacji – dana sprawa
https://bip.powiatstrzelecki.pl/3557/279/rejestracja-pojazdow.html 

rejestracyjnego albo dokumentu potwierdzającego dane zawarte w utraconym dokumencie, sta-
rosta może wystąpić do tego organu o potwierdzenie tych danych. Uzyskane potwierdzenie tych  
danych, w postaci papierowej albo elektronicznej, zastępuje dokument potwierdzający dane  
zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu. 
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu wywiezionego z kraju, uprzednio  
zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący właściwy ze wzglę-
du na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek  
właściciela pojazdu, wydaje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym do-
wodzie rejestracyjnym. 

• Dodatkowa tablica rejestracyjna
Właściciel albo podmiot, będący posiadaczami pojazdu samochodowego, zarejestrowanego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem motocykla, mogą wnioskować do 
organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu o 
wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika, za-
krywającego tylną tablicę rejestracyjną. Dodatkowa tablica rejestracyjna posiada ten sam 
numer rejestracyjny co numer rejestracyjny pojazdu samochodowego. 
W przypadku gdy pojazd samochodowy nie posiada tablic rejestracyjnych zgodnych z prze-
pisami organ rejestrujący wydaje nową decyzję o rejestracji pojazdu wraz z kompletem 
zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu 
samochodowego i nowym dowodem rejestracyjnym oraz dodatkową zalegalizowaną tablicę 
rejestracyjną.

• Prawo jazdy 
Od 5 grudnia 2020 r. osoba posiadająca polskie prawo jazdy nie musi mieć przy sobie do-
kumentu podczas prowadzenia pojazdu na terenie kraju. W razie kontroli policja zapyta o dane 
osobowe, a następnie wprowadzi je do obecnego w każdym radiowozie systemu komunikacji  
z bazą danych o kierowcach i pojazdach. Oczywiście nie oznacza to, że będzie można wsiąść 
za kierownicę bez posiadania uprawnień do kierowania pojazdem.

Co w przyszłości?
Od 4 czerwca 2021 r.
• Rejestracja pojazdu możliwa również przez salon sprzedaży
w życie wejdzie kolejna zmiana. Od tego momentu nabywca nowego samochodu, przyczepy 
lub motoroweru będzie mógł upoważnić salon sprzedaży do złożenia wniosku o rejestrację 
pojazdu, odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego 
i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych. W takim przypadku klient po prostu wyjedzie z 
salonu nowym autem i nie będzie musiał odwiedzać urzędu.

Od 4 września 2022 r.
• Rejestracji pojazdu dokona, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu 

na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając 
decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę)  
rejestracyjne. 

• Ułatwienie przewidziano również dla nabywców aut używanych. 
• Zgodnie ze znowelizowanym art. 73 ust. 1a -  jeśli kupiony pojazd był już zarejestrowany  

w Polsce, to niezależnie od miejsca jego rejestracji będzie można złożyć wniosek o pozo-
stawienie dotychczasowych „blach”. Będzie to możliwe wtedy, gdy tablice rejestracyjne 
na zakupionym pojeździe są w pełni czytelne i odpowiadają obowiązującemu wzorowi. 
Oznacza to, że już na przykład białe tablice, ale z flagą Polski, a nie UE, trzeba będzie 
wymienić. Dzięki tej zmianie nabywca używanego samochodu będzie mógł zaoszczędzić 
– nie płacąc za nowe tablice i za nalepkę legalizacyjną. 
Na razie nie wiadomo jednak, kiedy ta zmiana wejdzie w życie. 

• Karty pojazdu, nalepki kontrolne oraz jej wtórniki
Polskie urzędy mają przestać wydawać karty pojazdu, nalepki kontrolne oraz jej wtórniki. 

• Utrata dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego 
W przypadku pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ 
rejestrujący dokonuje weryfikacji danych zawartych w utraconym dokumencie w central-
nej ewidencji pojazdów i pobiera z tej ewidencji dane niezbędne do rejestracji pojazdu

PAKIET DEREGULACYJNY dla KIEROWCÓW



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

Pomimo panującej pandemii i różnego rodzaju obostrzeń sanitarno-epide-
miologicznych,  uczniowie naszej szkoły przystąpili do poznawania zagadnień 
związanych z Olimpiadą Wiedzy o św. Maksymilianie. Cele nadrzędne tej Olimpiady 
to nie tylko zdobywanie wiedzy o postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego, ale i 
odnoszenie jej do współczesności, a także inspiracja własnych postaw na wzór 
świętego oraz zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną.

Już w grudniu grupa 8 uczniów przystąpiła do wykonania testu przesłanego przez Organizatorów, 
jego celem było wyłonienie laureatów, którzy będą nas prezentować w ramach etapu II tzw. diece-
zjalnego.  Etap diecezjalny to dalsze chwile zmagań i pracy nad obowiązującą literaturą, którą w tym 
roku jest:  Biografi a Ojca  Maksymiliana Marii Kolbe autorstwa o. Albert Wojtczak OFMConv "; oraz 
Ewangelia według św. Marka.  W połowie marca otrzymaliśmy informację, że nasze uczennice: Wiktoria 
Murlowska, Olivia Kapitza z klasy 2 Tl oraz Agnieszka Poloczek z klasy 3 Teb   zostały zakwalifi kowane 
do etapu ogólnopolskiego,  a tym  samym  będą reprezentować nie tylko szkołę ale także i diecezję w 
dniu 15 kwietnia na etapie ogólnopolskim.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w fi nale!        Edyta Bem

Miło nam donieść, że Paulina Kleemann, uczennica strze-
leckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława 

Broniewskiego i podopieczna niżej podpisanej, zajęła 7. miejsce 
w jubileuszowej XXV Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, 
która odbywała się 18-19 marca w Szczecinie. 

26 najlepszych uczestników z całej Polski wyłoniono w zawo-
dach zdalnych. Do Szczecina przyjechali najlepsi wraz z opiekuna-
mi. Do zadań fi nałowych należały m.in.  przeprowadzenie procesu 
technologicznego, obliczenie wartości energetycznej przygotowa-
nego dania i modyfi kacja krótkiego jadłospisu. Ponadto wiedzę 
uczestników sprawdzono również w formie ustnej.

Organizatorzy przygotowali też atrakcję w postaci krótkiej wycieczki autokarowej po Szczecinie. 
Pomimo pandemii zostali przyjęci bardzo ciepło i dla wielu była to niecodzienna przygoda.

Ilona Piontek

Z radością informujemy o wielkim sukcesie 
grafików Centrum Kształcenia Zawodo-

wego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich na 
arenie ogólnopolskiej. Martyna Czekała, Patrycja 
Sobawa i Sylwia Flasz uzyskały tytuły „Wyróżnio-
nych Finalistów” V Ogólnopolskiego Konkursu Po-
ligrafi cznego organizowanego przez Politechnikę 
Warszawską. Konkurs składał się z trzech etapów. 
Łącznie wzięło w nim udział 500 uczniów ze szkół 
średnich z całej Polski. Do fi nału, który odbył się 
15 marca br. zakwalifi kowało się 37 uczestników 
konkursu, a wśród nich trzy nasze uczennice.

Grafi czki zaprezentowały się rewelacyjnie! W 
etapie fi nałowym potwierdziły bardzo wysoki po-
ziom wiadomości dostając się do ścisłej fi nałowej 
szesnastki, która uzyskała tytuły „Wyróżnionych 
Finalistów”. Tym samym nasze reprezentantki 
zdobyły indeksy na studia realizowane na kie-

runku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale 
Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, 
poza normalną procedurą konkursową. Warto 
dodać, że Patrycja oraz Sylwia są tegorocznymi 
maturzystkami i być może skorzystają z propozycji 
warszawskiej uczelni. Martyna jest dopiero w kla-
sie drugiej, jednak uprawnienia, które otrzymała, 
obowiązują w roku uzyskania świadectwa doj-
rzałości, więc politechnika będzie na nią czekać.
Nasze super trio oprócz nagrody głównej otrzyma 
dyplomy i nagrody od sponsorów.

Po zakończeniu konkursu, fi naliści, ich opie-
kunowie i zaproszeni goście odbyli wirtualną 
(online) wycieczkę po Zakładzie Technologii 
Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji 
PW. Władze uczelni i studenci (laureaci poprzed-
nich edycji) przedstawili kierunek poligrafi czny 
i zaprezentowali specjalistyczne laboratoria.
Konkurs okazał się nie tylko wspaniałą przygo-
dą, ale także otworzył przed uczennicami drzwi 
do przyszłej kariery pokazując jednocześnie, że 
warto się uczyć teorii. Brawo! 

Grzegorz Łukasik

Martyna, Patrycja i Sylwia
zdobyły indeksy Politechniki Warszawskiej!

Sukces uczennicy strzeleckiego LO 
w Szczecinie

Uczennice CKZiU w fi nale olimpiady!
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Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2020 r. Poz. 
1363) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a  s i ę,
że dnia 21 grudnia 2021r. na żądanie Zarządu Powiatu Strzeleckiego, działającego przez peł-
nomocnika Pana Arkadiusza Żurakowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Rozmierka 
- Grodzisko - kadłub km 0+000,00 do 6+447,84 na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiącymi pas drogowy:
Lp. Nr działki 

przed 
podziałem

Ar-
kusz 
mapy

Obręb Nr działki po 
podziale,
działki w liniach 
rozgraniczających

Nr działki po 
podziale, działki 
poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 936/1 8 Rozmierka 936/3 936/4
2. 16 1 Rozmierka 16/1 16/2
3. 17 1 Rozmierka 17/1 17/2
4. 19 1 Rozmierka 19/1 19/2
5. 20 1 Rozmierka 20/1 20/2
6. 21 1 Rozmierka 21/1 21/2
7. 22 1 Rozmierka 22/1 22/2
8. 23 1 Rozmierka 23/1 23/2
9. 24 1 Rozmierka 24/1 24/2
10. 25 1 Rozmierka 25/1 25/2
11. 26 1 Rozmierka 26/1 26/2
12. 27 1 Rozmierka 27/1 27/2
13. 28 1 Rozmierka 28/1 28/2
14. 29 1 Rozmierka 29/1 29/2
15. 957 8 Rozmierka 957/1 957/2
16. 911 8 Rozmierka 911/1 911/2
17. 689/2 5 Grodzisko 689/3 689/4
18. 771/1 5 Grodzisko 771/3 771/4
19. 740/1 5 Grodzisko 740/3 740/4
20. 740/2 5 Grodzisko 740/5 740/6
21. 723 5 Grodzisko 723/1 723/2
22. 773 5 Grodzisko 773/1 773/2
23. 774 5 Grodzisko 774/1 774/2
24. 281 3 Grodzisko 281/1, 281/2 281/3
25. 279 3 Grodzisko 279/1 279/2
26. 795/1 6 Grodzisko 795/5 795/6
27. 832 6 Grodzisko 832/1 832/2
28. 833 6 Grodzisko 833/1 833/2
29. 836 6 Grodzisko 836/1 836/2
30. 984 5 Kadłub 984/1 984/2
31. 966 5 Kadłub 966/1 966/2
32. 1349 5 Kadłub 1349/1 1349/2
33. 14 1 Rozmierka - -
34. 549/3 5 Grodzisko - -
35. 732/1 5 Grodzisko - -
36. 733/6 5 Grodzisko - -
37. 173/1 3 Grodzisko - -

2. do przejęcia w całości z mocy prawa na rzecz Inwestora przeznaczone pod inwestycję:
Lp. Nr działki Arkusz mapy Obręb ewid. Nr działki po podziale
1. 14 1 Rozmierka -
2. 549/3 5 Grodzisko -
3. 732/1 5 Grodzisko -
4. 733/6 5 Grodzisko -
5. 173/1 3 Grodzisko -

3. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiącymi teren niezbędny
Lp. Nr działki przed 

podziałem
Arkusz mapy Obręb Nr działki po podziale

1. 935 8 Rozmierka -
2. 539/1 5 Grodzisko -
3. 693/1 5 Grodzisko -
4. 736/2 5 Grodzisko -
5. 173/2 3 Grodzisko -
6. 781 6 Grodzisko -
7. 166/3 3 Grodzisko -
8. 1398 11 Kadłub -

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomościami.   
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony 
mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy pod nu-
merem telefonu 77 440 17 63 (w godzinach pn.-pt. 9:00 - 13:00)
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 19 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

z up. Starosty  
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich informuje, 
że na terenie powiatu tarnogórskiego (miejscowość Brynek) oraz 

krapkowickiego (miejscowość Żużela) wystąpiły ogniska wysoce zjadliwej 
grypy ptaków. W związku z czym zostały wyznaczone obszary zapowietrzo-
ne obejmujące teren 3 km od miejsca wystąpienia choroby oraz obszar 
zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujący teren 
10 km od miejsca występowania choroby.

Obszar zagrożony graniczy z obszarem powiatu strzeleckiego (granica 
powiatu strzeleckiego i tarnogórskiego oraz granica powiatu strzeleckie-
go z krapkowickim)

Z uwagi na liczne przypadki wykrycia wirusa wysoce zjadliwej grypy 
ptaków H5N8 w Polsce i bardzo wysokie ryzyko dalszego rozprzestrze-
nienia wirusa w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich przypomina hodowcom drobiu 
o obowiązku  stosowania wzmożonych środków bioasekuracji wyszcze-
gólnionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 
kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpie-
niem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 poz. 722).

Jednocześnie informuję, że na stronie Głównego Inspektoratu Wete-
rynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/
grypa-ptakow umieszczone zostały materiały dot. grypy ptaków.

Prosimy o kontakt pod adresem mailowym: pp@powiatstrzelecki.pl, 
pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: 

Zespół ds. promocji powiatu 
lub telefoniczny pod numerem: 77 44 017 13.

GRYPA PTAKÓW
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Ad multos annos!

Pani Gertruda Kolibaba, mieszkanka Roz-
mierzy swój jubileusz 90-lecia świętowała 6 
marca. 

Pani Maria Glomb, mieszkająca w Łazi-
skach, rocznicę 90. urodzin obchodziła 11 
marca.

Pan Józef Mróz, mieszkaniec Kadłuba, rocz-
nicę 90. urodzin świętował 11 marca.

Pani Hildegarda Knapik, mieszkająca w 
Jemielnicy, jubileusz 90-lecia urodzin obcho-
dziła 13 marca.

Pani Elżbieta Rudolf, mieszkanka Jemielni-
cy, jubileusz 90. rocznicy urodzin świętowała 
14 marca.

Pani Eryka Walecko, mieszkająca w Su-
chodańcu, 90. rocznicę urodzin obchodziła 
20 marca.

Z ogromną przyjemnością możemy poinformować, że w dwóch pierwszych dekadach marca aż siedmioro 
mieszkańców naszego powiatu obchodziło okrągłe dziewięćdziesiąte urodziny! Do wszystkich z tej okazji 

dotarły listy gratulacyjne i najlepsze życzenia oraz urodzinowe upominki od władz Powiatu Strzeleckiego oraz 
przedstawicieli lokalnych społeczności: sołectw i gmin. Odwiedziny w szerokim gronie w tak ważnych dla na-
szych Jubilatów dniach nie były możliwe, ale nie znaczy to, że nie było ich wcale, a w dodatku z zachowaniem 
reżimu sanitarnego.

Pan Józef Mróz rocznicę 90. urodzin świętował 11 marca.

Pani Hildegarda Knapik jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 13 marca.

Pani Elżbieta Rudolf jubileusz 90. rocznicy urodzin obchodziła 14 marca.

Jaka jest recepta na zachowanie dobrego zdrowia i pogody ducha? Oto przepis jednej z Jubilatek - Pani 
Gertrudy Kolibaby: „przyjmować życie tak jak leci, rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, nie przeklinać, nie 
używać brzydkich słów, to będzie w głowie miejsce na to, co trzeba pamiętać”.

Tego się trzymajmy, wszyscy, bez względu na wiek. Warto słuchać mądrych rad. 

Pani Gertruda Kolibaba swój jubileusz 90-lecia 
świętowała 6 marca.


