
W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM  
Wydział Komunikacji wprowadza 

z dniem 11 marca br. 
system indywidualnej obsługi klienta 
wg zapisów telefonicznych 

tel. nr 77 440 17 00
Jedynie w uzasadnionych przypadkach można zapisać się osobiście. 

Na korytarzu przebywać mogą jedynie osoby zapisane na daną 
godzinę na 5 min. przed przyjęciem.

Koronawirus zmienia nasze życie

Polska. Stan na 10 mar-
ca, godz. 18.40. 220 osób jest 
hospitalizowanych, z czego u 21 
potwierdzono obecność korona-
wirusa - poinformowało Mini-
sterstwo Zdrowia; następnego 
dnia chorych było już 25  osób 
jest objętych kwarantanną, a 
9366 nadzorem epidemiolo-
gicznym. 

Województwo opol-
skie, stan na 10 marca: ho-
spitalizowanych z podejrzeniem 
zakażenia nowym koronawiru-
sem wynosi 7 osób; liczba osób 
ogółem poddanych kwarantan-
nie wynosi 19; liczba osób w 
województwie opolskim pod 
czynnym nadzorem organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
wynosi 203 osób.

Powiat strzelecki, stan 
na 10 marca: liczba osób 
hospitalizowanych z powodu 
podejrzenia zarażenia korona 
wirusem – 2; 4 osoby objęte są 
nadzorem sanepidu. 11 marca 
już 13.

W związku z rozprzestrze-
niającym się koronawirusem 
w Polsce odwołano wszystkie 
imprezy masowe. 

W powiecie strzele-
ckim, odwołane zostały: Gala 
Lauri, Spotkanie z Rzecznikiem 

przy kawie, opolska impreza 
pod patronatem Starosty Strze-
leckiego: Złota Rączka.

W Szpitalu Powiato-
wym im Prałata J. Glo-
watzkiego w Strzelcach 
Opolskich wprowadzony zo-
stał zakaz odwiedzin. Wojewoda 
opolski wprowadził stanu goto-
wości w kilkunastu szpitalach, 
m.in. w naszym strzeleckim 
szpitalu na oddziale anestezjo-
logii i intensywnej terapii. 

10 marca starosta strze-
lecki podjął decyzję o od-
wołaniu zajęć w Liceum 
Ogólnokształcącym z Od-
działami Dwujęzycznymi 
w Strzelcach Opolskich. 
Zajęcia zostały  zawieszone 
na dwa dni, do chwili uzyska-
nia wyników badań jednego z 
rodziców licealisty, który jest 
hospitalizowany na oddziale 
zakaźnym. – To działanie pre-
wencyjne – podkreśla starosta 
Józef Swaczyna. 

10 marca Dyrektor PSP 
nr 7 w Strzelcach Opol-
skich w porozumieniu z 
organem prowadzącym i 
Radą Rodziców podjął de-
cyzję o zawieszeniu zajęć 
lekcyjnych w dn. 11 marca 
oraz o zwieszeniu wszystkich 
zawodów, wyjazdów, wywiadó-

wek i wycieczek szkolnych oraz 
Dnia Otwartego w szkole.

- Koronawirus zmienia nasze 
życie faktycznie. Zachowajmy 
jednak rozsądek i nie ulegajmy 
panice – apeluje Katarzyna Ka-
noza, dyrektor Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Strzelcach Opolskich. – Prze-
strzegajmy zasad higieny – to 
najważniejsze! Myjmy ręce czę-
sto, koniecznie wodą  z mydłem, 
a jeśli to niemożliwe – środkami 
odkażającymi na bazie alkoholu 
o stężeniu co najmniej 60 proc. 
Unikajmy kontaktów z osobami 
kaszlącymi, przeziębionymi. 
W tej chwili (stan na dzień 10 
marca br.) w naszym powiecie 
cztery osoby poddane są nad-
zorowi epidemiologicznemu, 
a dwie przebywają w szpita-
lu; w ich przypadku czekamy 
na wyniki badań. Dwie z nich 
zgłosiły się same, dwie zostały 
„namierzone” dzięki kartom 
lokalizacyjnym, które wydawa-
ne są pasażerom samolotów 
przez granicznego inspektora 
sanitarnego. Do każdego z tej 
czwórki mieszkańców powiatu 
strzeleckiego pracownicy naszej 
PSSE dzwonią dwa razy dziennie 
pytając o temperaturę i stan 
zdrowia. Te osoby normalnie 
pracują, a nadzorem epidemio-
logicznym objęte zostały, zgod-
nie z zaleceniami Głównego In-
spektora Sanitarnego, ze wzglę-
du na fakt, że wróciły z krajów 
Azji Południowo-Wschodniej , 
w których stwierdzono sporo 
przypadków zakażenia korona-
wirusem.  W tej chwili nie ma u 
nas nikogo objętego kwarantan-
ną domową i instytucjonalną, 
mającymi zakaz kontaktów z 
osobami postronnymi i ogra-
niczony – z domownikami. U 
nikogo z naszych mieszkańców 
nie stwierdzono również zaka-
żenia koronawirusem.

KOMUNIKAT

Takie informacje pojawiły się przy każdym wejściu do szpitala, są 
też oznaczenia od strony SOR.

Te numery telefonów 
musisz znać!

Gdy podejrzewasz zakażenie koronawirusem, 
możesz zadzwonić pod te numery:

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

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

501 723 252 - telefon alarmowy PSSE  
w Strzelcach Opolskich

Od 12 marca na dwa tygodnie zosta-
ją zamknięte szkoły, żłobki i przedszkola. 
Odwołano zajęcia na uczelniach wyższych. 
Przestają działać kina, teatry i inne instytu-
cje kultury.
 

Zostańcie w domu. Chodźcie na spacery, 
ale nie spotykajcie się w większych gro-
nach. Odwołane lekcje to nie dodatkowe 
ferie.

To czas kwarantanny.
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Rodzina  zastępcza  to  forma  ro-
dzinnej pieczy  zastępczej  dla  dzie-
cka,  które częściowo  lub  całkowicie  
zostało pozbawione  opieki  rodzi-
cielskiej.

Rodzina zastępcza spokrewnio-
na – taką rodzinę tworzą dziadkowie 
lub rodzeństwo dziecka, które ma być 
objęte opieką. Miesięczne świadcze-
nie na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka wynosi nie mniej niż 694,00 
zł nett o. W przypadku sprawowania 
opieki nad dzieckiem niepełnospraw-
nym przysługuje dodatek w wysoko-
ści nie mniej niż 211,00 zł nett o. 

Rodzina zastępcza niezawodowa 
– zajmuje się dzieckiem lub dziećmi, 
z którymi nie wiąże jej żaden stopień 
pokrewieństwa lub są dalszymi krew-
nymi (wujostwo, kuzynostwo). W 
rodzinie umieszcza się nie więcej niż 
3 dzieci. Miesięczne świadczenie na 
pokrycie kosztów utrzymania dzie-
cka wynosi nie mniej niż 1052,00 zł 
nett o, a w przypadku dziecka niepeł-
nosprawnego przysługuje dodatek 
w wysokości nie mniej  niż  211,00 zł 
nett o.

Rodzina zastępcza zawodowa – 
tworzą ją osoby obce. Umowa o peł-
nienie funkcji zawierana jest na 4 lata 
i jednemu z małżonków przysługuje 
wynagrodzenie. Osoba ta nie może 
kontynuować zatrudnienia, podjąć 
dodatkowej pracy zarobkowej bez 
zgody starosty. Przysługuje również 
prawo do czasowego niesprawowa-
nia opieki nad dziećmi w związku z 
wypoczynkiem (30 dni kalendarzo-
wych w okresie 12 miesięcy). Zawo-
dowa rodzina zastępcza otrzymuje 
miesięczne świadczenie na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka w wyso-

kości nie mniej niż 1052,00 zł nett o. 
W przypadku dziecka niepełnospraw-
nego przysługuje dodatek w wysoko-
ści nie mniej niż 211,00 zł nett o. 
*  rodzinne pogotowie opiekuń-

cze – tworzy zawodowa rodzi-
na zastępcza; umieszcza się 
w niej do 3 dzieci do czasu unor-
mowania sytuacji dziecka, nie 
dłużej jednak niż 4 miesiące. W 
szczególnie uzasadnionych przy-
padkach okres ten może zostać 
przedłużony do 8 miesięcy lub do 
zakończenia postępowania sądo-
wego.

*  specjalistyczna rodzina zastępcza 
– dla  małoletnich matek, dzieci nie-
pełnosprawnych, dzieci umiesz-
czonych na podstawie ustawy 
o postępowaniu w sprawie nie-
letnich. W takiej rodzinie zastęp-
czej umieszcza się  nie więcej niż 
3 dzieci.
Rodzinny dom dziecka - tworzą 

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

Prowadzący rodzinny dom dzie-
cka otrzymuje miesięczne świadcze-
nie na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka w wysokości nie mniej niż 
1052,00 zł nett o, natomiast w przy-
padku dziecka niepełnosprawnego 

przysługuje dodatek w wysokości 
211,00 zł nett o.

W przypadku zarówno rodziny 
zastępczej   zawodowej jak i prowa-
dzącego rodzinny dom dziecka przy-
sługuje wynagrodzenie w wysoko-
ści nie niższej niż 2100,00 zł brutt o. 
Okres pełnienia funkcji rodziny za-
stępczej zawodowej jak i prowadze-
nia rodzinnego domu dziecka wlicza 
się do okresu pracy wymaganego do 
nabycia lub zachowania uprawnień 
pracowniczych. W przypadku  zawo-
dowej rodziny zastępczej pełniącej 
funkcję pogotowia rodzinnego przy-
sługuje wynagrodzenie w wysokości 

nie niższej niż 2700,00 zł miesięcznie.
Rodzinną pieczę zastępczą (spo-

krewnioną, niezawodową, zawodo-
wą i prowadzenie rodzinnego domu 
dziecka)  może tworzyć małżeństwo 
lub osoba samotna jeśli:
• ma stałe miejsce zamieszkania w 

Polsce;
• korzysta z pełni praw obywatel-

skich i cywilnych; 
• w stosunku do naturalnych dzieci 

nie jest ani w przeszłości nie była 
pozbawiona władzy rodzicielskiej 
(władza ta nie była również ogra-
niczona lub zawieszona); 

• wywiązuje się z obowiązku utrzy-

mania osób  z najbliższej rodziny 
(alimentacja), jeśli stanowi tak 
prawo lub orzeczenie sądu; 

• posiada zaświadczenie lekarskie 
o dobrym stanie zdrowia, umoż-
liwiającym odpowiednią opiekę 
nad dzieckiem; 

• posiada pozytywną opinię o pre-
dyspozycji i motywacji do pełnie-
nia funkcji rodziny zastępczej;

• ma odpowiednie warunki miesz-
kaniowe i stałe źródło utrzyma-
nia; Zarobki rodziców zastęp-
czych nie wpływają na wysokość 
kwoty otrzymywanej na utrzyma-
nie dziecka.

Zostań rodziną zastępczą

Most w Grodzisku przy ulicy 
Głównej, w ciągu drogi powiatowej 
1815 O Izbicko – Grodzisko,

będzie remontowany. Pisaliśmy o 
tym już w poprzednim numerze na-
szego dwutygodnika. Jednak zmianie 
uległa data rozpoczęcia robót. Tym 
samym – zamknięcia drogi i wprowa-
dzenie objazdów.

Zgodnie z planem roboty miały 
ruszyć  9 marca. Jednak przedłużają-
ce się procedury związane z zatwier-
dzeniem projektu organizacji ruchu 
spowodowały, że zamknięcie mostu 
dla ruchu nastąpi 16 marca br. Mimo 
tego poślizgu nie zmieni się nato-
miast termin zakończenia prac, prze-
widziany na 6 czerwca tego roku.

Objazdy od 16 marca!
Przypomnijmy, że koszt robót 

wyniesie 931.805,31 zł, a ponieważ 
Powiatowi Strzeleckiemu udało się 
uzyskać dofi nansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych w wysokości 
520.375,31 zł, z własnego budżetu 
Powiat dołoży do tej inwestycji resztę.  

Ponieważ most zostanie w całości 
odbudowany, ale najpierw rozebrany, 
na czas robót droga powiatowa zo-
stanie zamknięta dla ruchu. Objazdy 
wyznaczono drogami powiatowymi 
oraz drogą krajową nr 94: Grodzisko – 
Borycz – Krośnica – Izbicko – Strzelce 
Opolskie ul. Cementowa i ul. 1 Maja 
– Rozmierka – Grodzisko, co obrazuje 
zamieszczona poniżej mapka. Spotkania na temat zagrożenia 

koronawirusem zwoływane z inicja-
tywy starosty zaczęły się na początku 
marca. 5 marca odbyło się posiedze-
nie Powiatowego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego z udziałem wójtów 
i burmistrzów. Głos zabrały m.in. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Strzelcach Opolskich Kata-
rzyna Kanoza oraz Dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
Beata Czempiel. Przedstawiono na-
jistotniejsze informacje dotyczące 

Koronawirus tematem spotkań

koronawirusa, procedury działania w 
razie jego wystąpienia oraz przygoto-
wanie instytucji do jego zwalczania. 
Trwa akcja informacyjna dla miesz-
kańców na temat postępowania w 
przypadku podejrzenia zachorowania 
na koronawirusa. Wszystkie służby 
postawione są w stan gotowości i za-
pewniony jest stały obieg informacji.

6 marca odbyło się spotkanie o 
podobnej tematyce z pracodawcami, 
kolejne - z dyrektorami jednostek Po-
wiatu Strzeleckiego.

10 marca miało miejsce posie-
dzenie Powiatowego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego w związku z 
podejrzeniem zachorowania na ko-
ronawirusa jednego z mieszkańców 
powiatu strzeleckiego oraz decyzji 
o zawieszeniu zajęć lekcyjnych w 
dniach 10 – 11 marca 2020 r. w Lice-
um Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Władysława Bro-
niewskiego w Strzelcach Opolskich.

Prace budynku fi lii DPS w Strzel-
cach Opolskich w Szymiszowie idą 
do przodu. Obecnie odkopywany 
jest fundament celem zaizolowania 
- ocieplenia oraz sukcesywnie wy-
mieniane jest oświetlenie na energo-
oszczędne LED.

Termomodernizacja DPS trwa
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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:

DYREKTOR DS. PRODUKCJI ZAWADZKIE -   wykształcenie średnie techniczne
  -   min. 5 lat doświadczenia w zarządzaniu 
   zespołem produkcyjnym
PIELĘGNIARKA STRZELCE OPOLSKIE -   wykształcenie średnie kierunkowe
SPEDYTOR SZYMISZÓW -   wykształcenie średnie 
   (mile widziane kierunkowe)
  -   znajomość j. niemieckiego, j. angielskiego 
    lub j. ukraińskiego
NAUCZYCIEL MATEMATYKI JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe,
  -  przygotowanie pedagogiczne,
NAUCZYCIEL INFORMATYKI JEMIELNICA -   wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe,
  -  przygotowanie pedagogiczne,
GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAWADZKIE -   wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe
 (1/2 etatu)   magisterskie 
  -   doświadczenie zawodowe 3 lata 
   (wykształcenie wyższe), 6 lat (wykszt. średnie)
SPECJALISTA DS. HANDLU KOLONOWSKIE -   wykształcenie wyższe techniczne 
ZAGRANICZNEGO  -   biegła znajomość j. niemieckiego 
   (ewentualnie j. angielskiego),
  -  min. 2 lata doświad. na podobnym stanowisku
SPECJALISTA TECHNOLOG KOLONOWSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne,
  -  min. 1 rok doświad. na podobnym stanowisku,
  -  znajomość j. angielskiego, j. niemieckiego 
   w stopniu komunikatywnym
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie podstawowe
MECHANIK/ ELEKTROMECHANIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie podstawowe
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE  (praca także dla osób z orzeczonym stopniem 
   o niepełnosprawności)
SPRZEDAWCA W SKLEPIE STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
MEBLOWYM
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe
FRYZJER JEMIELNICA -  wykształcenie kierunkowe
LABORANT STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średni
 (praca 3 h dziennie)e   (pielęgniarstwo, analityk medyczny, laborant)
KOSMETYCZKA BŁOTNICA STRZELECKA -  wykształcenie średnie kierunkowe
INSTALATOR WOD – KAN., CO I GAZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia energetyczne w zakresie 
   eksploatacji – grupa G3
  -  2 lata doświadczenia zawodowego
ŚLUSARZ - MECHANIK ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK TRANSPORTU ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KOLEJOWEGO – DO PRZYUCZENIA
TOKARZ - ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KIEROWCA/ KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  prawo jazdy kat. D,
  -  świadectwo kwalifikacji na przewóz osób,
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  praca na wysokości powyżej 3 m – 2 lata 
   doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK BUDOWLANY  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRACOWNIK BUDOWLANY POLSKA, BELGIA
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia energetyczne w zakresie 
   eksploatacji – grupa G1
  -  2 lata doświadczenia zawodowego
KUCHARZ ŚWINOUJŚCIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
 (zapewnione zakwater.)
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  umiejętność obsługi komputera,
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
   -  uprawnienia do obsługi. wózków jezdniowych
OPERATOR PRODUKCJI  OLSZOWA
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OLSZOWA
OPEARATOR FORWARDERA WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B, - kurs UDT II Z
MONTER KABIN SANITARNYCH 
URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW TEREN CAŁEGO KRAJU -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  znajomość czytania rysunku technicznego
  -  prawo jazdy kat. B
MAGAZYNIER/ LOGISTYK OLSZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  uprawnienia do obsługi wózków  jezdniowych

Masz problem? Nie wiesz, jak go 
rozwiązać? Zgłoś się do prawnika, 
adwokata czy radcy prawnego. Nie 
musisz nic za to płacić, jeśli Cię na 
to nie stać. Wystarczy tylko podpisać 
stosowne oświadczenie. 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej 
można było korzystać już w poprzed-
nich latach, ale w roku 2020 doszła 
do nich zupełna nowość: mediacja. 
W niej dąży się do polubownego za-
łatwienia sporu, a często można w 
taki sposób załatwić sprawy rodzin-
ne i kwestie związane z opieką nad 
dziećmi. 

Gdzie znaleźć w naszym powie-
cie punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej? W pięciu gminach (wyjątek 
stanowią Izbicko i Kolonowskie, bo w 
poprzednich latach zainteresowanie 
ich mieszkańców tego typu poradni-
ctwem było praktycznie zerowe) oraz 
w Starostwie Powiatowym w Strzel-
cach Opolskich. Porady udzielane są 
prze 5 dni w tygodniu. Nie tylko w 
godzinach przedpołudniowych, ale i 
po południu.  

Do 9 marca z nieodpłatnych po-
rad prawnych skorzystało 212 osób.

Z jakimi problemami przycho-
dzą? Z tym pytaniem zwróciłam się 
do Magdaleny Sumery, radcy praw-
nego ze Stowarzyszenia OPPEN, któ-
re, podobnie jak i i dwa inne podmio-
ty świadczące nieodpłatną pomoc 
prawną na rzecz naszych mieszkań-
ców, realizuje te zadania na zlecenie 
Powiatu Strzeleckiego, który również 
je finansuje. Nie tylko w siedzibie sta-
rostwa, ale i we wszystkich gminach.

- W powiecie strzeleckim udziela-
liśmy już porad w roku 2016 i 2017. 
Teraz robimy to ponownie. Mogę 
stwierdzić jedno: problemy pozostały 
te same, zmieniła się tylko ich skala. 

Prawnik już czeka
Najczęściej zwracają się do nas lu-
dzie z problemami finansowymi: za-
dłużeniem w bankach i instytucjach 
parabankowych, w spółdzielniach 
mieszkaniowych czy wobec gminy. Z 
egzekucją roszczeń – nie tylko wobec 
nich, ale i w sytuacjach, w którym 
sami są wierzycielami. Mamy sprawy 
związane z pożyczkami prywatnymi, 
np. od sąsiada czy rodziny. Z pożycz-
kami zagranicznymi, a egzekucja mię-
dzynarodowa jest bardzo trudna. Z 
niewypłacaniem przez pracodawców 
pensji. W każdym z tych przypadków 
widać, jak rośnie spirala zadłużenia 
i jak trudno z niej wyjść. W efekcie 
ludzie zaczynają myśleć o upadłości 
konsumenckiej – z tym także przy-
chodzą do nas. Problemy finansowe 
są najczęstsze w naszym poradni-
ctwie, ale nie brakuje rodzinnych. 
Związanych ze spadkami, podziałem 
majątku. Z rozwodami, alimentami, 
opieką nad dziećmi.

- Każda sprawa jest inna. Każda – 
na etapie przesądowym. Ważne, i o 
to pytam na początku, czy rozmówca 
przyniósł ze sobą dokumenty - mówi 
M. Sumera. – Jeśli ich nie ma, zastrze-
gam, że porada może być wyłącznie 
ogólna, a weryfikacja nakreślonej 
drogi postępowania nastąpi dopiero 
po ich analizie. Podstawą naszej pra-
cy są właśnie dokumenty. Tylko na ich 
podstawie, nie na tym, co tylko mówi 
zainteresowany, możemy wytyczyć 
kolejne kroki, wskazać terminy, jakich 
należy przypilnować. Zawsze też in-
formujemy o skutkach działań, jakie 
nasz klient podejmie albo ich zanie-
cha. Warto więc zawsze je przygoto-
wać przed rozmową z prawnikiem. 
Obojętnie, czy czego dotyczy sprawa, 
w której chce się zasięgnąć porady.

Nieodpłatna pomoc prawna 
Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 (pokój nr 7, parter)

Poniedziałek
7:00 - 11:00 Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
14:00 - 18:00 Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wtorek
7:00 - 11:00 Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
14:00 - 18:00 Nieodpłatna Pomoc Prawna

Środa
7:00 - 11:00 Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
14.00 - 18:00 Nieodpłatna Pomoc Prawna

Czwartek
7:00  – 11:00 Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
11.00 - 15:00 Nieodpłatna Pomoc Prawna
15.00 - 19:00  Nieodpłatna Pomoc Prawna 
 - dyżur ze specjalizacją z nieodpłatnej mediacji

Piątek
7:00 - 11:00 Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
14.00 - 18:00 Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje na temat zasad  oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej mediacji na 
terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.  znajdziecie Państwo na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Powiatu Strzeleckiego w zakładce Nieodpłatna Pomoc 
Prawna: http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-
-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html oraz pod 
numerem telefonu 77 440 17 97.

Nieodpłatna Pomoc Prawna / 
Poradnictwo Obywatelskie / Mediacja  

na terenie Powiatu Strzeleckiego
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W siedemnastej z kolei w tej ka-
dencji sesji Rady powiatu, zwołanej 
na 26 lutego br., uczestniczyło 16 
radnych.

Głównymi jej tematami były: In-
formacja Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za 2019 r., Informacja 
Komendanta Powiatowego Policji o 
stanie bezpieczeństwa w powiecie za 
2019 r. oraz Sprawozdanie Dyrekto-
ra Powiatowego Centrum Kultury za 
2019 r.

Zanim przystąpiono do realizacji 
planowanego porządku obrad, na 
wniosek starosty Józefa Swaczyny, 
przyjęty jednogłośnie przez radnych, 
uzupełniono go o przyjęcie uchwał w 
sprawach:
•	 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzier-
żawy dotyczącej nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu 
Strzeleckiego

•	 wyrażenia sprzeciwu wobec nie-
ujęcia w programie wieloletnim 
pod nazwą „Program Budowy 100 
obwodnic na lata 2020-2030” bu-
dowy obwodnicy miasta Strzelce 
Opolskie.
Kolejnym punktem była Infor-

macja o pracy Zarządu w okresie 
międzysesyjnym, przedstawiona przez 
starostę.

W nawiązaniu do niej radny Kazi-
mierz Kubal zadał pytanie dotyczące 
dwóch spotkań związanych z funkcjo-
nowanie służby zdrowia, w których 
uczestniczył starosta. Poprosił również 
o odniesienie się do orzeczenia wyda-
nego przez Trybunał Konstytucyjny  w 
sprawie odpowiedzialności finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego 
za straty finansowe podległych zakła-
dów leczniczych.

W odpowiedzi starosta J. Swa-
czyna poinformował, iż uczestniczył 
w Sejmie RP w spotkaniu Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Szpitali Powiato-
wych, którego tematem była „Sytuacja 
szpitali powiatowych po wprowadze-
niu tzw. sieci szpitali”. W spotkaniu 
oprócz samorządowców uczestniczyli 
wiceprezesi NFZ, 2 posłów oraz urzęd-
nik w randze zastępcy dyrektora de-
partamentu. -Zaproponowałem pro-
tokołowanie spotkań, aby można było 
w przyszłości rozliczyć podejmowane 
działania – mówił starosta. – Niestety, 
byliśmy ograniczeni czasowo, spotka-
nie trwało zaledwie 2 godziny. Nieco 
odmienny charakter miała konferencja 
w Senacie RP poświęcona orzeczeniu 
Trybunału Konstytucyjnego, który 
zakwestionował konstytucyjność 
przepisów o finansowaniu o finanso-
waniu świadczeń zdrowotnych przez 
samorządy.  

Spotkanie prowadził senator 
Zygmunt Frankiewicz, w spotkaniu 
uczestniczył Marszałek Senatu Tomasz 
Grodzki, wiceprezesi NFZ oraz liczni 
przedstawiciele samorządów, nie-
stety nie było nikogo z Ministerstwa 
Zdrowia. Palącym problemem jest 
ciągle rosnące zadłużenie szpitali, na 
260 szpitali powiatowych aż 95 proc. 
jest zadłużonych. Szczególnie sytua-
cja pogorszyła się w roku 2018. Nasz 
szpital nie jest odosobniony, 2018 rok 
zamknęliśmy stratą w wysokości 350 
tysięcy, a rok 2019 stratą ponad 1,2 
mln. Nasz szpital dużo inwestuje i cią-
gle się rozwija, na razie nie grozi nam 
utrata płynności finansowej. Jednak 
palącym problemem jest brak kadry, 
ciągłe roszczenia płacowe powiększają 
stratę, wydatki na płace stanowią 75 
proc. całego budżetu szpitala. Na dzień 
dzisiejszy za długi szpitali odpowiada 
organ założycielski po wyczerpaniu 
planu naprawczego i amortyzacji.

Sesja Rady Powiatu
Obszernym materiał pt „Informa-

cja Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów za 2019 r.” szeroko omawiany 
był podczas posiedzeń komisji prob-
lemowych Rady Powiatu. Wskazano 
w niej nie tylko statystyki dotyczące 
spraw, z jakimi do Rzecznika zwracają 
się mieszkańcy naszego powiatu, ale 
i ich zakres oraz sposoby ich zała-
twiania. 

W największym skrócie: Rzecznik 
udzielił w roku ubiegłym 3361 porad, 
z czego 1202 dotyczyło usług, 1103 
- umów sprzedaży, 430 - porady nie-
konsumenckie, a  626 to informacje 
ogólne. 

W przypadku usług najwięcej 
porad dotyczyło usług telekomu-
nikacyjnych – 543, usług z sektora 
energetycznego i wodnego – 178, 
usług finansowych – 171, usług ubez-
pieczeniowych – 171.

W przypadku umów sprzedaży 
najwięcej porad dotyczyło: odzieży i 
obuwia – 423, urządzeń gospodarstwa 
domowego, urządzeń elektronicznych 
i sprzętu komputerowego – 343, meb-
li, artykułów wyposażenia wnętrz, 
utrzymania domu – 168, samochodów 
i środków transportu osobistego – 75.

Jak zauważyła w swojej Informacji 
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, 
z roku na rok mieszkańcy naszego 
powiatu stają się coraz bardziej świa-
domymi konsumentami, potrafią dość 
skutecznie zadbać o swoje prawa, a do 
Rzecznika zwracają się z coraz bardziej 
skomplikowanymi problemami, z któ-
rymi nie potrafią poradzić sobie sami.

Przewodniczący wszystkich ko-
misji problemowych w ich imieniu 
zaaprobowali przedstawioną infor-
mację, a radny K. Kubal podkreślił: 
- Bardzo profesjonalnie przygotowane 
sprawozdanie pokazujące ilość spraw 
rozstrzygniętych. Ogrom włożonej 
pracy, 3361 porad, aktywność Pani 
Rzecznik na różnych płaszczyznach 
od prowadzenia spraw, poprzez dzia-
łalność profilaktyczną, skierowaną do 
różnych grup wiekowych. Działania o 
charakterze edukacyjno-informacyj-
nym, spotkanie z seniorami, przepro-
wadzone lekcje z zakresu podstaw 
prawa konsumenckiego w szkołach 
ponadgimnazjalnych z terenu powia-
tu. Podsumowując, funkcja Rzecznika 
Praw Konsumentów jest bardzo po-
trzebna.

Kolejny punkt obrad to „Informa-
cja Komendanta Powiatowego Policji 
o stanie bezpieczeństwa w powiecie 
za 2019 rok”, którą przedstawił pod-
insp. Arkadiusz Chętnicki.

Radny Ryszard Nocoń: - Komisja 
Bezpieczeństwa odbyła posiedzenie, 
której tematem była analiza stanu bez-
pieczeństwa w powiecie strzeleckim 
w 2019 roku. Radni poruszyli sprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
szczególnie w obrębie obszarów, gdzie 
trwają prace związane z remontem na-
wierzchni. W ubiegłych latach dużym 
problemem były rosnące kradzieże 
samochodów. Z danych przekazanych 
przez zastępcę komendanta wynika, że 
problem w powiecie przestał istnieć, 
w 2019 roku nie zgłoszono żadnej 
kradzieży samochodu. Niestety inne 
wskaźniki nie były już tak optymi-
styczne, szczególnie dane dotyczące 
kradzieży z włamaniem na terenie 
gmin Leśnica i Ujazd. Proszę radną 
Mariolę Matuszek o przedstawienie, w 
jaki sposób mieszkańcy z tego terenu 
radzą sobie z włamaniami.

Radna Mariola Matuszek: – 
Mieszkańcy zorganizowali się w grupy, 
które na portalach społecznościach 
przekazują sobie informacje o niepo-
kojących zdarzeniach, o pojawieniu się 

podejrzanych osób czy samochodów.
W odpowiedzi podinsp. A. Chęt-

nicki omówił przestępczość na te-
renie gminy Ujazd, poinformował 
o podjętych wspólnych działaniach 
policji i władz Gmin Ujazd i Leśnica: 
prowadzone są obecnie rozmowy w 
sprawie monitoringu, dopracowywa-
ne są sprawy techniczne.

Nawiązał też do współpracy z 
Rzecznikiem Spraw Konsumentów: 
przeprowadzane są wspólne akcje 
edukacyjno-profilaktyczne związane 
z dążeniem do ograniczenia oszustw 
na „wnuczka” czy „policjanta”.

Radny K. Kubal z kolei zapytał o 
efektywność działań policji, odniósł 
się do części sprawozdania dotyczą-
cego zwiększenia liczby służb o 634 
służby, przy jednoczesnym  wzroście 
przestępczości.

Podinsp. A. Chętnicki: - Obecnie 
istnieje obowiązek rejestracji nawet 
najdrobniejszych przestępstw, pro-
wadzony jest monitoring zdarzeń z 
jakiego terenu są przestępcy, czy z 
naszego, czy z innych powiatów, wo-
jewództw. To wpływa na statystykę, 
zwiększyła się również wykrywalność 
przestępstw.

Wiceprzewodniczący Rady Stani-
sław Krawiec zadał pytanie dotyczące 
ilości wakatów oraz o nowe nabory 
do służby.

Podisnp. A.Chętnicki: - Obecnie 
Komenda posiada osiem wakatów, 
związane jest to z przeniesieniem 
funkcjonariuszy do innych jednostek 
(CBA, Komenda Wojewódzka, woj. 
śląskie). Niestety w ubiegłym roku 
przyjęto do służby tylko jednego funk-
cjonariusza. Nie ma umocowań praw-
nych do zatrudnia osób na zastępstwo 
w przypadku funkcjonariuszy.

Informacja o stanie bezpieczeń-
stwa została przyjęta przez radnych.

Sprawozdanie Dyrektora Powia-
towego Centrum Kultury za 2019 r. 
to następny punkt obrad, przedsta-
wiony przez Joannę Popów-Bogdoł, 
dyrektor tej instytucji.

J. Popów-Bogdoł - W prezentacji 
zostały ujęte wydarzenia, jakie miały 
miejsce w ubiegłym roku w rozbiciu na 
poszczególne miesiące. Dotyczyły one 
zarówno programów skierowanych dla 
najmłodszych odbiorców jak i osób 
dorosłych. Łącznie zorganizowano 200 
wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Wiele uwagi w sprawozdaniu 
poświęcono działalności Powiatowej 
Biblioteki Publicznej, podkreślono róż-
norodność oferty biblioteki od książek, 
poprzez filmy i audiobooki.

Zostały również przedstawione 
plany związane z dalszą działalnością 
placówki, dotyczą one miedzy innymi 
poszerzenia oferty dla grup wieko-
wych 19 - 40 lat. Przekazana została 
informacja o otrzymaniu przez Powia-
towe Centrum Kultury kolejnego do-
finansowania z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 
77.000 zł na projekt „Kulturalny auto-
bus”. Projekt obejmuje finansowanie 
imprez kulturalnych wraz z opcją 
dowozu mieszkańców powiatu na 

wydarzenia kulturalne.
W nawiązaniu do zaprezento-

wanego materiału radna Gizela 
Szendzielorz przekazała gratulacje 
dotyczące prowadzenia placówki, 
zwróciła również uwagę, iż PCK stale 
się rozwija poszerzając swoją ofertę.

To sprawozdanie zostało zaapro-
bowane przez radnych.

W dalszej części obrad radni pod-
jęli uchwały w sprawach: 
-  wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości powiatowej poło-
żonej w Leśnicy przy ul. Stawowej 
(jednogłośnie)

-  nowelizacji uchwały Nr XVI/166/20 
Rady Powiatu Strzeleckiego dnia 
29 stycznia 2020 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego (jedno-
głośnie)

-  realizacji §5 ust.1 pkt.2 lit. b rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 
r. w sprawie domów pomocy spo-
łecznej (jednogłośnie)

-  zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2020-2024 (jednogłośnie)

-  zmiany budżetu i zmian w budże-
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2020 (jednogłośnie)

-  wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy doty-
czącej nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Strzeleckiego 
(jednogłośnie)

-  wyrażenia sprzeciwu wobec nie-
ujęcia w programie wieloletnim 
pod nazwą „Program Budowy 100 
obwodnic na lata 2020-2030” bu-
dowy obwodnicy miasta Strzelce 
Opolskie (jednogłośnie).
To bardzo ważna droga dla mia-

sta i całego powiatu. Gmina Strzelce 
Opolskie posiada opracowane plany 
przestrzenne, istnieją więc prawne 
podstawy, by obwodnica mogła po-
wstać. Podczas zdarzeń drogowych 
na autostradzie A4, kiedy ruch jest 
przeniesiony na drogę krajową nr 94, 
przez miasto Strzelce Opolskie prze-
jeżdża średnio w ciągu godziny około 
1,5 tysięcy pojazdów więcej (średnie 
natężenie dobowe na autostradzie A4 
na wysokości miasta Strzelce Opolskie 

wynosi ok. 30 tys.). Według KPP Strzel-
ce Opolskie, na autostradzie A4 w 
roku 2019 odnotowano 9 wypadków 
i aż 185 kolizji, co niejednokrotnie 
skutkowało zamknięciem autostrady 
i co za tym idzie, paraliżem miasta 
Strzelce Opolskie.

W punkcie Interpelacje, zapyta-
nia, wnioski i oświadczenia radna M. 
Matuszek zadała pytanie dotyczące 
drzew w Jaryszowie, już przeznaczo-
nych do wycięcia, których stan po 
ostatnich nawałnicach uległ pogor-
szeniu. – One stanowią zagrożenie 
dla ruchu drogowego i pieszych - 
podkreślała.

Starosta J. Swaczyna poinformo-
wał, że odpowiedź zostanie udzielona 
pisemnie. 

Radny Ryszard Pagacz zapytał o 
kompetencje Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji: czy jest to organ opinio-
dawczy, czy też może podejmować 
decyzje? 

W odpowiedzi Sekretarz Powiatu 
Ewelina Jelito wyjaśniła, iż do kompe-
tencji komisji należy wydawanie opinii, 
natomiast rozpatrzenie skarg i petycji 
należy do kompetencji Rady Powiatu.

W punkcie Sprawy bieżące Prze-
wodniczący Rady Powiatu Stefan 
Szłapa poinformował, że 7 lutego br. 
wpłynęło pismo Związku Powiatowo-
-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” dotyczące 
Uchwały Walnego Zgromadzenia 
tego Związku w sprawie zmiany jego 
statutu. 

Jak wyjaśnił Waldemar Gaida - za-
kres zmian w Statucie dotyczy zapew-
nienia funkcjonowania komunikacji 
w zakresie dowozu uczniów do szkól 
i przedszkoli.

Radni wyrazili akceptację dla 
zmian w Statucie Związku Powiatowo-
-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” przyjętych 
Uchwałą 94/I/2020 z dnia 5 lutego 
2020 r. przy 1 głosie wstrzymującym 
się.

Przewodniczący Rady S. Szłapa 
poinformował również, że do biura 
Rady wpłynęło pismo Rady Sołeckiej 
wsi Poręba z dnia 18.02.2020 r. dot. 
braku odpowiedzi na wniosek Rady 
Sołeckiej wsi Poręba z dnia 24.06.2019 
r. i z dnia 02.09.2020 r. oraz że Zarząd 
Powiatu podjął już działania w tej 
kwestii.

Wielka cisza – przerwana
W pierwszym tegorocznym numerze naszego dwutygodnika w tekście 
„Wielka cisza” pisaliśmy o tym, że po ponad miesiącu od wysłania do róż-
nych instytucji (Ministerstwa Zdrowia, Opolskiego Oddziału NFZ, Opolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego, Związku Powiatów Polskich, Ogólnopolskiego 
Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych) Stanowiska w sprawie sytu-
acji naszego strzeleckiego szpitala, Rada Powiatu nie otrzymała ani jednej 
odpowiedzi.
Dziś możemy powiedzieć: ktoś jednak zainteresował się sprawą. 25 lutego 
br. (po prawie 2 miesiącach od przyjęcia tego Stanowiska przez Radę Powia-
tu) Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie 
Zdrowia skierował do Opolskiego Oddziału NFZ pismo, w którym pisze: 
„uprzejmie proszę o rozpatrzenie sprawy zgodnie z właściwością w części 
dotyczącej możliwości zwiększenia finansowania Szpitala Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich w ramach umowy z Opolskim OW NFZ”.
Przynajmniej tyle, choć chyba na zbyt dużo liczyć nie możemy.

(mg)
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Drogie Panie, 
Mieszkanki Powiatu Strzeleckiego!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
przyjmijcie najserdeczniejsze i najszczersze  życzenia 

uśmiechu każdego dnia i choćby odrobiny radości, z rzeczy małych i dużych. 
Pogody ducha, nawet w obliczu trudności. Wytrwałości i cierpliwości. 

Zdrowia, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim spełnienia Waszych marzeń, 
nawet tych, które wydają się abstrakcyjne.

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę 
o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej 
gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmę-
czeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. 

Koronawirus – co trzeba wiedzieć i jak się chronić?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i 

zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą 
inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szcze-

pionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stoso-
wać inne metody zapobiegania zakażeniu.

• Zrezygnuj z uścisku dłoni, a zamiast tego stosuj inny rodzaj po-
witania, np. przybijaj piąstkę (ale nie piątkę!), zrób lekki ukłon 
lub zetknij się z drugą osobą łokciem. 

• Dotykaj włączników światła, przycisków w windzie itp. TYLKO 
kostką zgiętego palca. Podczas tankowania podnoś dozownik 
paliwa przez ręcznik papierowy lub używaj jednorazowej ręka-
wicy. 

• Otwieraj drzwi zamkniętą pięścią lub biodrem. Nie chwytaj 
za klamkę dłonią, chyba że nie istnieje inny sposób otwarcia 
drzwi. To szczególnie ważne w przypadku drzwi łazienkowych i 
znajdujących się w miejscach publicznych, np. na poczcie. 

• Jeśli masz dostęp do chusteczek dezynfekujących, używaj ich w 
sklepach, do wycierania rąk, wózka i fotelika dziecięcego. 

• Myj ręce mydłem przez 10–20 sekund i/lub używaj środków 
dezynfekujących do rąk na bazie alkoholu (ponad 60 proc.), ile-
kroć wracasz do domu po wykonywaniu jakiejkolwiek czynno-
ści w miejscu, w którym przebywały inne osoby.  

• Trzymaj środki dezynfekujące przy wejściu do domu oraz w sa-
mochodzie, by można było użyć jej po zatankowaniu i dotknię-
ciu brudnych przedmiotów, gdy nie można natychmiast umyć 
rąk. 

• W czasie odwołanych lekcji nie odwiedzaj kolegów, nie spoty-
kaj się z nimi w szerokim gronie; odwołane lekcje to nie ferie 
ani wakacje – apelował minister zdrowia Łukasz Szumowski 11 
marca.

• Jeśli to możliwe, gdy kaszlesz lub kichasz, używaj jednorazo-
wych chusteczek i wyrzucaj je. Jeżeli nie ma takiej możliwo-
ści, zakrywaj usta łokciem, ale pamiętaj, że na ubraniu może 
znaleźć się wirus, który potrafi  przenosić się przez tydzień lub 
dłużej! 

• Nie odwiedzaj starszych członków rodziny, jeśli mamy jakie-
kolwiek objawy infekcji, lub też czujemy, że „łamie nas w koś-
ciach" lub gdy mieliśmy styczność z osobą, u której wystąpiło 
podejrzenie zakażenia koronawirusem.

• Przekaż starszym członkom rodziny zalecenia przewodniczące-
go Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego, 
który zaapelował o odprawianie większej liczby niedzielnych 
mszy, co ma zapobiec przeludnieniu kościołów i zwrócił się do 
wiernych w podeszłym wieku – „Przypominam, że – w obecnej 
sytuacji – osoby starsze i schorowane mogą pozostać w do-
mach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w nie-
dziele w środkach społecznego przekazu". 

źródło: www.gov.pl; onet.pl; pap

Powiat strzelecki jest bogaty w 
obiekty małej architektury sakralnej. 
Kapliczek i krzyży znajduje się tutaj 
ponad 400. Można wśród nich zna-
leźć obiekty, które są konstrukcjami 
unikalnymi w skali kraju oraz takie, 
które u nas są rzadkością choć w in-
nych częściach kraju są powszechne. 
Takim przykładem kapliczki rzadko 
spotykanym w skali kraju jest ta znaj-
dująca się w Lichyni – pochodząca z 
XVIII wieku a będąca połączeniem 
konstrukcji murowanej z drewnia-
ną. Dolna część jest murowana a na 
niej umieszczono drewnianą sześcio-
boczną dzwonnicę. Znajdujące się w 
niej otwory miały sprawić, że dźwięk 
dzwonu był donośniejszy. Dzwon in-
formował o pożarze oraz o śmierci 
mieszkańca wsi. Towarzyszył zmarłe-
mu w ostatniej drodze na cmentarz. 
Pierwotnie kapliczka znajdowała się 
bliżej drogi ale kilka lat temu ją prze-
niesiono. Podobny konstrukcyjnie 
obiekt znajduje się w Krasowej.

Powiat strzelecki z kolei jest 
ubogi jeśli chodzi o obiekty z fi gu-
rami przedstawiającymi Chrystusa. 
Zupełnie nie spotyka się motywów 
określanych jako Ecce Homo. W mo-
tywie tym Chrystus jest przedstawia-
ny w koronie cierniowej i płaszczu na 
ramionach. Drugim wyobrażeniem 
umieszczanym w kapliczkach jest 
Chrystus Frasobliwy – umęczony, w 
pozycji siedzącej i czekającego na 
ukrzyżowanie. Na terenie powiatu 
spotykamy tylko dwie takie fi gury – w 
Kielczy i w Zalesiu Śląskim. W Kielczy 
w roku 2015 w czasie przebudowy 
parkingu (w miejscu dawnego cmen-
tarza) obok kościoła, usunięto znaj-
dujący się tam krzyż i wybudowano 

kapliczkę z fi gurą Chrystusa Frasob-
liwego. Druga fi gura znajduje się w 
Zalesiu Śląskim na posesji p. Wróbel. 
Pochodzi ona z roku 2012. Figura ta 
jest wyjątkowa – drewno do jej wyko-
nania pochodzi z Litwy, pień drzewa 
na którym jest umieszczona jest frag-
mentem drzewa złamanego w czasie 
tornada jakie przeszło nad Błotnicą 
Strzelecką. Płaskorzeźba na pniu zo-
stała wykonana na Litwie, deski na 
domek pochodzą ze stodoły pleba-
nii w Leśnicy a znajdujące się wokół 
kamienie z pól z okolic Czarnocina. 
Autorem jest Stanisław Pietrus – au-
tor m.in. Piety Śląskiej znajdującej się 
koło ratusza w Strzelcach Opolskich.

Równie rzadko spotykane są na 
terenie powiatu są dzwonki umiesz-
czone obok krzyży. Znajdziemy dzwo-
ny w kapliczkach jednak umieszone 
na konstrukcjach drewnianych sto-
jące obok krzyży to rzadkość. Można 
znaleźć dwa takie – w Utracie oraz 
Kalinowicach. W Utracie jest krzyż a 
obok znajduje się dzwonek a w Kali-

Czym jest koronawirus?

Kapliczki i krzyże w powiecie strzeleckim

nowicach jest tylko dzwonek. Krzyż 
w Utracie pochodzi  z XIX wieku – na 
dzwonie jest data 1858 rok. Ten w 
Kalinowicach jest młodszy – pocho-
dzi prawdopodobnie z lat 30-tych XX 
wieku.

Historia naszego powiatu to rów-
nież znajdujące się przy drogach w 
wśród pól kapliczki i krzyże. Niektóre 
z nich z nich są wyjątkowe nie tylko 
ze względu na historię, intencję w 
jakiej zostały wzniesione ale również 
ze względu na konstrukcję. Byłoby 
wielką stratą gdyby ich historia ode-
szła w zapomnienie. Stwórzmy razem 
katalog z historią każdego obiektu 
tak aby następne pokolenia mogły 
również poznać ich dzieje. Zapra-
szam na www.kapliczkistrzeleckie.pl 
oraz do przesyłania informacji uzu-
pełniających to co już posiadam aby 
stworzyć pełny obraz naszych strzele-
ckich kapliczek. Na stronie można po-
brać gotowy dokument ze wszystkimi 
informacjami jakie posiadam. 

Wojciech Majkowski

w Lichynii

w Kielczy w Zalesiu

w Kalinowicach
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Pani Bernadecie Kaluzy

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Teściowej

składają 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

oraz pracownicy Starostwa Strzeleckiego

Serdeczne podziękowania
 

rodzinie, sąsiadom, znajomym, kapłanom,
Burmistrzowi Strzelec Opolskich wraz z Zastępcami, Pani Przewodniczącej 

oraz Radnym Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, 
pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,

Radzie i Zarządowi Powiatu Strzeleckiego, pracownikom Starostwa Powiatowego,
delegacjom oraz wszystkim tym, którzy okazali wiele  serca, życzliwości i wsparcia 

oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
naszego Ojca, Teścia i Dziadka

 

ś.p. Alfonsa Schnury
 

składa syn Piotr z Rodziną

„Krótka powieść o uczuciach” 
– to tytuł książki o młodzieży, dla 
młodzieży i starszych czytelników, 
którą można wypożyczyć w Biblio-
tece Szkolnej CKZiU w Strzelcach 
Opolskich. Książka, której głównym 
bohaterem i autorem jest zwykły 
nastolatek, stanowi bardzo ciekawe 
studium tego wszystkiego, co jest 
ważne dla współczesnej młodzieży. 
Opowiada o codziennym życiu boha-
tera związanym z jego funkcjonowa-
niem w dzisiejszym świecie. Mówi o 
jego rozterkach, uczuciach, planach, 
marzeniach. Można się z niej dowie-
dzieć, co cieszy i co boli współczes-
nego nastolatka, na jakie pokusy jest 
narażony,  jak spędza czas wolny, w 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 
kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

Jan Paweł II
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
pragnie bardzo gorąco podziękować instytucjom, firmom, osobom prywatnym 
– sponsorom i patronom Koncertu Charytatywnego „Serce dla Mateusza”, któ-
ry odbył się 10 lutego 2020 roku w Hali Widowiskowo - Sportowej w Strzelcach 
Opolskich. Są to:
• Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
• Urząd Miejski oraz Miasto i Gmina Strzelce Opolskie
• Urząd Gminy i Gmina Jemielnica
• ADAMIETZ Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich
• Agencja Ochrony GWARANT S.A. z Opola
• BESCO Ewa Wyrwas z Opola
• CENTER - PLAST Sp. z o.o. z Jemielnicy
• Ciastkarnia PAWEŁ z Jemielnicy
• Energetyka Cieplna Opolszczyzny ECO S.A. z Opola
• Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego LUDZKI GEST z Opola
• Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
• IFA Powertrain Polska Sp. z o.o. z Zimnej Wódki
• KAPICA Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z Zawadzkiego
• KRONOSPAN KO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich
• MUBEA Automotive Poland Sp. z o.o. z Zimnej Wódki
• KONSTALMET Piosek Sp. J. z Gąsiorowic
• Piekarnia KAŁA z Suchej
• PROFEX Elektronic z Opola
• P.T.H.U KAMPA Martynian z Kadłuba
• Rada Rodziców przy CKZiU w Strzelcach Opolskich
• Restauracja FUHL WYPAS z Izbicka
• Restauracja i Hotel STARY MŁYN ze Strzelec Opolskich
• TECHNODREW Polska Sp. z o.o. z Zawadzkiego
• Usługi Informatyczne i Filmowe MIKA Marek ze Strzelec Opolskich
• Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża z Opola
• ZIMMERMANN – HAUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Jemielnicy
• Zakład Naprawczy Krzysztof KAŁA z Grodziska

PODZIĘKOWANIA DLA WSPIERAJĄCYCH IMPREZĘ
Za wszelkie wsparcie, pomoc i przychylność w organizacji Koncertu dziękujemy:
• ks. Jerzemu KOSTORZOWI
• WYDZIAŁOWI KATECHETYCZNEMU Kurii Diecezjalnej w Opolu
• Kierownikowi i personelowi Hali Widowiskowo – Sportowej w Strzelcach Op.
• Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach Opolskich
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnicy
• Zespołowi Rehabilitacyjno - Wypoczynkowemu SEBASTIANEUM SILESIA-

CUM  w Kamieniu Śląskim
• Parafiom: WNIEBOWZIĘCIA NMP w Jemielnicy, PODWYŻSZENIA KRZYŻA 

ŚWIĘTEGO oraz św. WAWRZYŃCA w Strzelcach Opolskich
• Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
• Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
• Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Strzelcach Op.
• Szpitalowi Powiatowemu im. Prałata Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
• Strzeleckiemu Ośrodkowi Kultury
• Dyrekcji, nauczycielom i uczniom: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w 

Zawadzkiem,  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
4 w Strzelcach Opolskich

• Dyrekcji i Administracji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich

• Radiu DOXA, Radiu OPOLE, Radiu PARK, Telewizji CITY-SAT Gordzielik, NO-
WEJ TRYBUNIE OPOLSKIEJ, Tygodnikowi Katolickiemu GOŚĆ NIEDZIELNY, 
Twojemu Tygodnikowi Regionalnemu STRZELEC OPOLSKI, Dwutygodnikom 
Kulturalnym: POWIAT STRZELECKI oraz INFORMATOR STRZELECKI – za pa-
tronat medialny

Wyrażamy naszą wdzięczność każdemu, kto choć w najdrobniejszym geście nas 
wspierał, zwłaszcza anonimowym dobrodziejom. Dziękujemy za wszelkie do-
bro, które doświadczyliśmy w trakcie przygotowywania tego koncertu.

Podziękowania
dla sponsorów i patronów

koncertu charytatywnego „Serce dla Mateusza”

Krótka powieść o uczuciach…
jaki sposób sobie radzi z przeciwnoś-
ciami. Bohater mówi, ile znaczą dla 
niego rówieśnicy, przyjaciele i że re-
lacje rodzinne często bywają trudne. 
Opowiada także o czasie spędzonym 
w szkole, pierwszym młodzieńczym 
uczuciu i o wielu innych, ciekawych i 
ważnych sprawach nastolatków.

Autorem książki jest Bartłomiej 
Łaskawiec – uczeń naszej szkoły. Bar-
dzo serdecznie gratulujemy Bartko-
wi tak udanego literackiego debiutu 
i życzymy mu dalszych sukcesów, a 
wszystkich zainteresowanych tą, na-
prawdę niezwykłą, książką raz jeszcze 
zapraszamy do biblioteki szkolnej.

Anna Dalibóg

4 marca w LO im. Władysława Bro-
niewskiego w Strzelcach Opolskich 
odbyła się kolejna akcja poboru krwi. 
Gotowość zgłosiło ponad 30 osób, po 
weryfikacji krew oddało 20 uczniów. 
Pozyskano 9 litrów tego bezcennego 
leku. Biorąc pod uwagę akcję jesien-
ną, kiedy oddano 7.2 l, w tym roku 
szkolnym dzięki licealistom szpitale 
otrzymały ponad 16 litrów krwi.

Nasi mundurowi

Uczniowie wszystkich klas mundurowych w CKZiU 3 marca otrzymali stopnie wojskowe

Oddali 9 litrów krwi
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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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Informacje na temat zasad  oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej mediacji na 
terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.  znajdziecie Państwo na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Powiatu Strzeleckiego w zakładce Nieodpłatna Pomoc 
Prawna: htt p://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-
-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html oraz pod 
numerem telefonu 77 440 17 97.

Nieodpłatna Pomoc Prawna / 
Poradnictwo Obywatelskie / Mediacja  

na terenie Powiatu Strzeleckiego

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500

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

MARZEC 2020

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

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

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

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

Kwalifi kacja wojskowa – ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby 
wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających kwalifi kacji 
wojskowej.

Tegoroczna kwalifi kacja wojskowa na terenie powiatu strzeleckiego rozpo-
czyna się 23 marca a kończy 17 kwietnia. 
Do stawienia się do kwalifi kacji wojskowej w powyższym okresie wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej 

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifi kacje przydatne 

do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzy-
skania tych kwalifi kacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz 
na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentka-
mi tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazania grup kobiet 
poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifi kacji wojskowej (Dz. U. 
poz. 944);

4) osoby, które ukończyły 18 lat życia i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się 
ochotniczo do kwalifi kacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej katego-
rii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Głównym celem Kwalifi kacji Wojskowej jest określenie fi zycznej i psychicznej 

zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom 
podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochot-
niczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) 
oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku 
obrony.

Oceny fi zycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej dokonu-
je Powiatowa Komisja Lekarska w Strzelcach Opolskich, która działać będzie w 
poniższych terminach od godziny 9:00 w biurowcu Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja 59.

Plan pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Strzelcach Opolskich:

UWAGA:
Komisja pracować będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 
następujących dni:
•	 Przerwa Świąteczna: 10 kwietnia 2020r. (Wielki Piątek) oraz 14 kwietnia 

2020r. (dzień po Świętach Wielkanocnych).

Informacja o kwalifi kacji wojskowej 
w 2020 roku na terenie Powiatu Strzeleckiego

Gmina Terminy
Jemielnica 23-24.03.2020
Izbicko 25.03.2020
Leśnica 26-27.03.2020
Kolonowskie 27-30.03.2020
Ujazd 31.03.2020
Zawadzkie 1-2.04.2020
Strzelce Opolskie 3-15.04.2020
Kobiety 16.04.2020
Dzień dodatkowy 17.04.2020

INFORMACJA
Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że podano do publicznej wiado-
mości Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2 
w Strzelcach Opolskich oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
dot. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1152/1
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Z ogromną przyjemnością in-
formujemy dziś Państwa o tym, że 
grono Jubilatów - mieszkańców po-
wiatu strzeleckiego - którzy w ostat-
nim czasie obchodzili swoje okrągłe 
urodziny, znów się powiększyło! W 
tak wyjątkowych dniach nie mo-
gło zabraknąć życzeń nie tylko od 
najbliższych, ale i tych oficjalnych, 
od przedstawicieli władz Powiatu 
Strzeleckiego, którzy przekazywali je 
w imieniu całej naszej społeczności, 
wraz z urodzinowym upominkiem.

Pani Gertruda Gawlik, mieszka-
jąca w Kadłubie, jubileusz 90-lecia 
urodzin świętowała 26 lutego br. Z 
tej okazji odwiedził Jubilatkę wice-
starosta Waldemar Gaida.

Pan Gerhard Kapitza, mieszka-
niec Spóroka, 90. rocznicę urodzin 
świętował 26 lutego br. Z tej okazji 
odwiedził Go Janusz Żyłka członek 
Zarządu Powiatu. 

Pani Helena Potempa, miesz-
kanka Kielczy, jubileusz 90-lecia 
urodzin świętowała 2 marca br. Z tej 
okazji Jubilatkę odwiedziła Ewelina 
Jelito Sekretarz Powiatu.

Pani Irene Richter, mieszkająca 
w Osieku, rocznicę  90 urodzin świę-
towała 4 marca br. Z tej okazji Jubi-
latkę odwiedził Janusz Żyłka członek 
Zarządu Powiatu.

Ad multos annos!

Powiatowe 
Centrum Kultury 
informuje
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Pani Gertruda Gawlik jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 26 lutego br. 

Pan Gerhard Kapitza 90. rocznicę urodzin świętował 26 lutego br.

Pani Irene Richter rocznicę  90 urodzin 
świętowała 4 marca br.

Pani Helena Potempa  jubileusz 90-lecia urodzin 
świętowała 2 marca br. 

Duże skupiska ludzi to środowisko 
sprzyjające rozprzestrzenianiu się ko-
ronawirusa i innych wirusów przeno-
szonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć 
przebywanie w miejscach publicznych  
i poprosić bliskich o pomoc w codzien-
nych czynnościach, takich jak zakupy, 
zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw 
urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu 

rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma 
takiej możliwości dezynfekować je 
płynami/żelami na bazie alkoholu 
(min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesie-
nia wirusa z zanieczyszczonych powi-
erzchni na rękach. Dlatego częste 
mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powier-

zchni, które mogą być zanieczyszczone 
wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub 
ust zanieczyszczonymi rękami, może 
spowodować przeniesienie się wirusa 
z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj 
powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym 
biurka, lady i stoły, klamki, włączniki 
światła, poręcze muszą być regularnie 
przecierane z użyciem wody i deter-
gentu lub środka dezynfekcyjnego. 
Wszystkie miejsca, z których często 
korzystają domownicy powinny być 
starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój te-
lefon i nie korzystaj z niego podczas 
spożywania posiłków

Na powierzchni  te lefonów 
komórkowych bardzo łatwo gromadzą 
się chorobotwórcze drobnoustroje. 
Regularnie dezynfekuj swój telefon 
komórkowy (np.: wilgotnymi chus-

Informacja Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla seniorów

teczkami nasączonymi środkiem 
dezynfekującym). Nie kładź telefonu 
na stole i nie korzystaj z niego podczas 
spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość 
od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 
metr odległości z osobą, która kaszle, 
kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas 
kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy 
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 
chusteczkę do zamkniętego kosza i 
umyć ręce używając mydła i wody lub 
zdezynfekować je środkami na bazie 
alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i 
nosa podczas kaszlu i kichania zapo-
biega rozprzestrzenianiu się zarazków, 
w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o 
nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Uni-
kaj wysoko przetworzonej żywności. 
Pamiętaj o codziennym jedzeniu 
minimum 5 porcji warzyw i owoców. 
Odpowiednio nawadniaj organizm. 
Codziennie pij ok. 2 litry płynów 
(najlepiej wodę). Doświadczenia z 
innych krajów wskazują, że nie ma 
potrzeby robienia zapasów żywności 
na wypadek rozprzestrzeniania się 
koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł 
wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w 
przypadku występowania nowego 
zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj 
ze sprawdzonych źródeł wiedzy opar-
tych na dowodach naukowych, które 
publikowane są na stronach inter-
netowych GIS i MZ. Wiedza naukowa 
to najskuteczniejsze narzędzie w walce 
z koronawirusem.

Uwaga od redakcji:
10 marca godz. 18.00 - Brytyjski dziennik The Times opisuje ustalenia chińskich 
naukowców, którzy stwierdzili, że koronawirus utrzymuje się w powietrzu przy-
najmniej pół godziny i przenosi się z człowieka na człowieka na odległość co 
najmniej 4,5 metra. Stwierdzono to po zbadaniu przypadku zakażonego pasa-
żera autobusu w prowincji Hubei. pasażer ten jechał w styczniu autobusem w 
długiej podróży. Po dojechaniu na stację końcową wysiadł. Pół godziny później 
autobus ruszał w podróż powrotną i zaczął przyjmować nowych pasażerów. Dwa 
dni później dziesięciu z tych nowych pasażerów źle się poczuło i stwierdzono u 
nich koronawirusa. Te ustalenia są sprzeczne z dotychczasowymi informacjami 
podawanymi przez ekspertów, że koronawirus przenosi się najwyżej na odległość 
dwóch metrów od zarażonej osoby.

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji urodzin dołączamy również swoje:
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości. 

21 marca zakłada-
my różne skarpetki, 
które są symbolem 
Światowego Dnia Ze-
społu Downa oraz fak-
tu, iż chromosom ma 
kształt skarpetki. Data 
21.03 również jest 
symboliczna, ponie-
waż ludzie z zespołem 
Downa mają jeden 
dodatkowy 21. Chro-
mosom oraz. Mają 
trzy zamiast dwóch. 
To zaburzenie gene-
tyczne jest fachowo 
nazywane trisomią 21. 
chromosomu.

Do akcji postanowili się przyłączyć również starostowie, obiecując założe-
nie różnych skarpet!

Skarpetkowe Wyzwanie 
- my w to wchodzimy!

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa od dnia dzisiejsze-
go, tj. 11 marca br. do odwołania w Powiatowym Centrum Kultury nie 
będą odbywały się zajęcia cykliczne: Warsztaty taneczne, Klub Małego 
Misia, Happy Szkraby, Warsztaty wokalne, Twórcza pracownia, ZUMBA, 
Body Shape, Zdrowy Kręgosłup, Fit Mama, Szkoła Rodzenia, Masaż Shan-
tal.  

Wszystkie zajęcia stałe, na które wnieśli Państwo opłaty zostaną od-
pracowane.  O terminach będziemy informować.

Nie odbędzie się również zaplanowany na piątek (13 marca br.) wy-
stęp Joanny Bartel oraz wernisaż malarstwa Pani Danuty Drzewieckiej.  
Zwroty biletu na występ Joanny Bartel można dokonać w kasie PCK.   
Kasa PCK czynna codziennie w godz. 8.00-16.00.

Powiatowa Biblioteka Publiczna od dnia 12.03.2020 r. będzie nie-
czynna. 

Ważny komunikat

Przykład dobrych praktyk ze strzele-
ckiego starostwa: na każdym piętrze 
pojawiły się dozowniki z żelem odka-
żającym. Przed koronawirusem trze-
ba się chronić!

Odkażamy się!


