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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Wszystkim Mamom z okazji Ich Święta
pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności
i szacunku za trud i poświęcenie,
a także najlepsze życzenia zdrowia, pogody ducha,
miłości i pamięci od swoich dzieci.

100-lecie urodzin
św. Jana Pawła II

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Matura 2020 inna niż wszystkie
Nie w maju,
kiedy kwitną
kasztany, a w
czerwcu – od 8
do 29. Egzaminy
tylko pisemne.
Ustnych nie
będzie. W maseczkach trzeba
wejść do szkoły
i sali, ale na czas egzaminu można je
zdjąć. Stoły rozstawione co 1,5 metra.
Zdezynfekowane oczywiście. To, że
telefonów komórkowych czy maskotek na egzamin nie można przynieść,
to mała niedogodność, ale to, że po
egzaminie (ani przed nim) nie będzie
można porozmawiać z kolegami i ko-

leżankami o tym, jak komu poszło, to
już zupełnie co innego.
MEN i CKE przygotowały dla szkół
szczegółowe wytyczne nie tylko dotyczące matur, ale i egzaminów potwierdzających kwalifikacje z zawodzie (od
22 czerwca do 9 lipca). Niektóre obligatoryjne, inne – nie, ale możliwe do
zastosowania przez dyrektorów szkół.
- Nasz szkoły są do egzaminów
przygotowane – mówi wicestarosta
Waldemar Gaida – ale nie oznacza
to, że dyrektorzy przy ich organizacji
nie napotkali pewnych problemów,
wynikających z wytycznych MEN. To
pierwsza i oby ostatnia matura, która
odbywać się będzie w ostrym reżimie
sanitarnym. Do egzaminów nie mogą

przystąpić uczniowie będący objęci
kwarantanną lub mieszkający z osobami nią objętymi. Dotyczy to również
nauczycieli. To jednak nie jest największy problem. Zdecydowanie większym
jest fakt, że trzeba właściwie uniemożliwić gromadzenie się uczniów przed
egzaminem, a zwłaszcza po nim. Przed
szkołą można temu zapobiec, ale poza
jej terenem – będzie trudne. No i coś,
co dyrektorów szkół przyprawia o
prawdziwy ból głowy – wymagana liczba członków zespołów nadzorujących
w poszczególnych salach. Jeśli te składy zostaną zmniejszone, to organizacja
matur stałaby się znacznie łatwiejsza.
Więcej - na str. 5

DPS w Szymiszowie pięknieje
i otwiera podwoje
Pięknieje, bo trwa właśnie jedna
z największych (czytaj: najkosztowniejszych) inwestycji Powiatu Strzeleckiego, dofinansowana ze środków
Unii Europejskiej. W grudniu ub.r.
podpisano umowę z wykonawcą, a
wszystkie prace mają zakończyć się w
lipcu tego roku, choć ich zakres jest
ogromny. To nie tylko odnowienie
elewacji, ale i ocieplenie fundamentów i stropów poddasza, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
do ogrzewania budynku i pozyskania
ciepłej wody (3 pompy ciepła i 60
kolektorów słonecznych), wymiana
okien i wszystkich drzwi zewnętrznych,
wymiana całej instalacji zimnej wody
i kanalizacji, całego oświetlenia na
energooszczędne, a także wentylacji
mechanicznej w pomieszczeniach
technicznych kuchni i pralni.
dok. na str. 4

W rocznicę 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II pod Jego pomnikiem autorstwa rzeźbiarza Kazimierza Gustawa Zemły w Górze Świętej Anny kwiaty złożyli
starosta Józef Swaczyna i wicestarosta Waldemar Gaida.

Ponad milion osób witało papieża Jana Pawła II na papieskich nieszporach
na Górze św. Anny w czerwcowe popołudnie w 1983 roku. To była druga pielgrzymka papieża do Ojczyzny, ale zupełnie wyjątkowa. Trwał jeszcze stan wojenny. Wizyty na Górze św. Anny pierwotnie nie zakładano w planach. Ale na
szczęście się odbyła. Jeden z jej uczestników wspomina do dziś z ogromnym
wzruszeniem i nieszpory, i tłum skandujący „zostań z nami!”. I na koniec – słowa papieża tuż przed odjazdem do Krakowa: Tam w Krakowie macie swoich
rodaków, tam jest św. Jacek, tam jest bł. Bronisława. Chociaż w Krakowie - to i
tak będę pod Górą Świętej Anny. Kraków pod Górą Świętej Anny!

Zapewne niejeden z naszych Czytelników uczestniczył w tym spotkaniu. Zapewne ma też zdjęcia z tych wyjątkowych chwil. Powyżej publikujemy dwa, z
kroniki parafii w Kolonowskiem, udostępnione nam przez p. Gerarda Mańczyka, za co serdecznie dziękujemy. I prosimy o więcej – od Was! Czekamy też na
Wasze wspomnienia (e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl, tel. 77 44 017 13).
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Prace remontowe
na drogach trwają
Blisko 920 tysięcy złotych przeznaczonych zostało na remonty nawierzchni niektórych dróg powiatowych. To aż
pięć inwestycji, ale remontowanych
dróg jest więcej – sześć. Wszystkie
zyskają nową nawierzchnię, po uprzednim sfrezowaniu starej i wyrównaniu
płaszczyzn. Wyprofilowane zostaną też
pobocza gruntowe za utwardzeniem,
przeprowadzony będzie również remont odwodnienia dróg, a poziome
oznakowanie – odnowione.
Zadanie nr 1 to „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”, obejmujące dwie drogi powiatowe: 1847 O
Strzelce Opolskie – Dziewkowice oraz

drogę 2281 O ul. Powstańców Śląskich
w Strzelcach Opolskich.
Zadanie nr 2 to „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1466 O
Błotnica Strzelecka - Sieroniowice na
odcinku Balcarzowice - Sieroniowice”.
Zadanie nr 3 to „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1440 O
Klucz - DP 1455 O w Kluczu”
Zadanie nr 4 to „Przebudowa
nawierzchni drogi powiatowej 1809
O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku
Otmice - Siedlec”.
Zadanie nr 5 to „Przebudowa
nawierzchni drogi powiatowej 1807
O Strzelce Opolskie - Krasiejów na
odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka”.

Most w Grodzisku będzie jak nowy

O tej inwestycji pisaliśmy już nie
jeden raz. To ważny obiekt, a jego
wyłączenie z użytkowania na czas
remontu wiąże się z wyznaczeniem
objazdów. Do 15 maja br. spółka PTM
Contruction z Katowic – wykonawca
prac - wykonała konstrukcję nośną
obiektu oraz umocniła koryto rzeki
przed i pod mostem. W ramach
wykonanych już robót obiekt został
zasypany i wykonane są pierwsze
warstwy konstrukcji drogowej. Trwają
prace związane z układaniem krawężników, obrzeży oraz zbrojeniem i
betonowanie chodników dla pieszych
na obiekcie.
W najbliższym czasie planowane
jest zabetonowanie i wykonanie
nawierzchni chodników. Ułożenie
warstw nawierzchni asfaltowej. W
ostatnim tygodniu maja montowane
będą bariery energochłonne i likwi-

dowany przejazd technologiczny w
celu wykonanie umocnienia koryta
poniżej obiektu. Wiązać się to będzie
z utrudnieniami w ruchu lokalnym. Na

pierwszy tydzień czerwca planowane
jest wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, tj. malowanie pasów i
zgłoszenie zakończenia robót.

Jak działa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

Strzelce Op. - Rozmierka

Otmice - Siedlec

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia
2020 zmieniającym rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 podjęła normalną działalność
od dnia 4.05.2020.
Odbywa się telefoniczna rejestracja dzieci do diagnoz przeprowadzanych przez pracowników Poradni
z pierwszeństwem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego, czy

indywidualnego nauczania. Terminy
wizyt ustalane są w taki sposób, aby
zachować zasady bezpieczeństwa
w gabinetach i poczekalni. Zostaje
zachowana zasada dystansowania
oraz zapewnienia możliwości wywietrzenia i zdezynfekowania gabinetu po
każdym badaniu. Pracownicy Poradni
posiadają maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk i do
dezynfekcji powierzchni.
Zgodnie z opracowanymi „Procedurami postępowania w czasie indywidualnej diagnozy w PPP w Strzelcach
Opolskich” do Poradni na badania
przyjmowane są tylko dzieci zdrowe.
Rodzice i dzieci powinni posiadać
rękawiczki i maseczki ochronne oraz
zdezynfekować ręce przed wejściem
do gabinetu (w Poradni są dostępne
dozowniki z płynem dezynfekują-

cym). Przed badaniem każde dziecko
ma mierzoną temperaturę, a rodzic
wypełnia Ankietę dotycząca stanu
zdrowia dziecka i braku kontaktu z
osobami zakażonymi lub przebywającymi na kwarantannie. Na wizytę
przychodzi tylko rodzic z dzieckiem
bez osób towarzyszących. Dziecko
zabiera ze sobą piórnik z przyborami
szkolnymi (długopis, ołówek, kredki,
nożyczki). Omówienie wyników badania może być przeprowadzone drogą
telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem PPP. Opinię lub
orzeczenie rodzic otrzymuje pocztą na
adres domowy.
Wszelkie informacje udzielane
są telefonicznie pod numerem 77
4613026 lub mailowo sekretariat@
ppp.powiatstrzelecki.pl lub dyrektor@
ppp.powiatstrzelecki.pl.

Zostań rodziną zastępczą

Nie wszystkie dzieci mogą wychowywać się w rodzinnym domu. Czasem – nawet nie powinny. W sytuacji,
gdy rodzice trwale lub czasowo zostali
władzy rodzicielskiej lub gdy ta władza
została im ograniczona, dzieci umieszcza się w rodzinach zastępczych. A
tych ciągle brakuje.

Sieroniowice - Balcarzowice

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani

Jolanty Kusińskiej
z powodu śmierci

Ojca
składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

O tym, jak w kraju wielka jest
skala tego problemu najlepiej świadczy fakt, że tylko do naszego powiatu
od początku roku skierowano aż 950
zapytań o możliwość otoczenia dzieci
pieczą zastępczą. Ale i u nas powinno
powstać więcej tego rodzaju rodzin.

Więc może kolejni mieszkańcy naszego powiatu zdecydują się podjąć
tego zadania? Świadczenia dla rodzin
zastępczych udzielane są przez starostę, a ich wysokość uzależniona jest od
rodzaju rodziny zastępczej, w której
przebywa dziecko.
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UWAGA WNIOSKODAWCY !
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających pracowników
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
Z uwagi na kilkukrotną zmianę przez MRPiPS wzoru formularzy wniosków /umów prosimy
korzystać z aktualnych wzorów zamieszczonych na stronie powiatowego urzędu pracy.
Prosimy PRZEDSIĘBIORCÓW o rzetelne wypełnianie wszystkich rubryk w składanych
wnioskach.
DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY w polu „Nazwa” muszą być zgodne z wpisem
do CEIDG/KRS.
Jeżeli wnioski są wysyłane pocztą lub składane osobiście (wrzucane do urny przed urzędem) to dołączamy do wniosku 2 (dwa) egzemplarze podpisanej umowy.

Szczegółowe informacje na stronie www.strzelceopolskie.praca.gov.pl
oraz pod numerem tel.77 462 18 00
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY !!!

OFERTY PRACY
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/

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

DIAGNOSTA LABORATORYJNY
STRZELCE OPOLSKIE
		
TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ
STRZELCE OPOLSKIE
		
PIELĘGNIARKA
STRZELCE OPOLSKIE
SPECJALISTA DS. EKSPORTU
GRODZISKO
NA RYNEK NIEMIECKI		
		
PRACOWNIK
GRODZISKO
DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH		
			
KADROWA
STRZELCE OPOLSKIE
		
PRACOWNIK FIZYCZNY
KĘDZIERZYN - KOŹLE
		
KUCHARZ/ POMOC KUCHENNA
KAMIEŃ ŚLĄSKI
SPEDYTOR
SZYMISZÓW
		
			
MONTAŻYSTA OKIEN
STRZELCE OPOLSKIE
		
AUTOMATYK
STRZELCE OPOLSKIE
MECHANIK
STRZELCE OPOLSKIE
PAKOWACZ
STRZELCE OPOLSKIE
ŚLUSARZ - MECHANIK
ZAWADZKIE
PRACOWNIK TRANSPORTU
KOLEJOWEGO – DO PRZYUCZENIA
ZAWADZKIE
TOKARZ - ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
MURARZ
WG ZLECEŃ
PRAC. BUDOWLANY		
PRACOWNIK BUDOWLANY
WG ZLECEŃ
		
PRACOWNIK BUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
		
			
PRACOWNIK BUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR FREZARKI CNC
KOLONOWSKIE
		
			
OPERATOR TOKARKI CNC
KOLONOWSKIE
		
			

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
wykształcenie wyższe
tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego
wykształcenie średnie,
tytuł technika analityki medycznej
wykształcenie średnie kierunkowe
wykształcenie wyższe techniczne,
biegła znajomość języka niemieckiego
znajomość rysunku technicznego
wykształcenie wyższe ekonomiczne,
dośw. w zakresie gospodarki magazynowej oraz
w zakresie gospodarki magazynowej
wykształcenie średnie,
doświadczenie zawodowe min. 2 lata
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B,
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie średnie (mile widziane kierunkowe)
znajomość j. niemieckiego, j. angielskiego
lub j. ukraińskiego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
umiejętność tynkowania
wykształcenie średnie techniczne,
wykształcenie podstawowe
wykształcenie podstawowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe murarz
prawo jazdy kat. B
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
doświadczenie zawodowe min. 1 rok
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
praca na wysokości powyżej 3 m – 2 lata
doświadczenia zawodowego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
doświadczenie zawodowe min. 5 lat
na podobnym stanowisku
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
doświadczenie zawodowe min 5 lat na
podobnym stanowisku

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

Ruszył nabór wniosków w nowym programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego
programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku
z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Na czym polega wsparcie:

Wsparcie polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w
sytuacji utraty możliwości korzystania z opieki świadczonej
w placówce rehabilitacyjnej. Utrata tej możliwości jest
skutkiem wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi i występuje w okresie 9.03.2020
– 4.09.2020 przez minimum 5 kolejnych następujących
po sobie dni roboczych w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie. Okres, na jaki może zostać przyznane
świadczenie, wynosi maksymalnie 3 miesiące.
Wyjaśnienie: „placówka rehabilitacyjna” to placówka, w której udzielane jest
wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej
5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Kto może skorzystać:

Pomoc skierowana jest do:

• osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),

• dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełno-

sprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, będących:
1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej,
3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze
środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach
tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim,
7) 	 pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe, które na skutek wystąpienia
sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie
9.03.2020 – 4.09.2020 możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce
rehabilitacyjnej. Utrata tej możliwości jest skutkiem wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi i występuje w okresie 9.03.2020
– 4.09.2020 przez minimum 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w
danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie.
Wyjaśnienie: W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób.

Kto nie może skorzystać:
Każdy, kto:

• już otrzymał w tym programie pomoc finansową udzieloną w formie dofinanso•

wania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych na
podstawie odrębnych wniosków lub
w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek, otrzymał wypłatę dodatkowego
zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.

Kto składa wniosek:

Wniosek możesz złożyć:

• we własnym imieniu,
• jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka/niepełnoletniego podopiecznego,

• jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego
(dotyczy wyłącznie osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych).

Kiedy możesz skorzystać:

Aplikacje można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie
Ważne
Istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW bez posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym
jej etapie:
1. wypełnienie i złożenie wniosku,
2. dokonanie ewentualnych uzupełnień,
3. uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Ile możesz otrzymać:

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę
niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, to maksymalnie
3 miesiące. W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych
następujących po sobie dni roboczych.

Jak często możesz skorzystać:

Wnioskodawca może złożyć zarówno jeden wniosek obejmujący trzy miesiące, jak
również trzy wnioski dotyczące różnych miesięcy.
Wyjaśnienie: Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, wynosi maksymalnie 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie,
musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez
okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum
pod nr telefonu (77) 4613381.
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Kapliczki i krzyże – tragiczne ślady wojen

W poprzednim artykule opisywałem kapliczki i krzyże, które miały związek z epidemiami dotykającymi tereny
naszego powiatu. Większość miała
związek z konfliktami zbrojnymi. Nie
sposób wobec tego pominąć tematu
działań wojennych na tym terenie, jak
również udziału w nich mieszkańców
obecnego powiatu strzeleckiego.
W wielu miejscowościach znajdują się tablice upamiętniające ofiary
wojen – zwłaszcza obu wojen światowych. Nie ulega wątpliwości, że ofiary
wojny należy upamiętnić, jednak
należy odróżnić upamiętnienie od gloryfikowania – wśród ofiar są również
tacy, którzy w czasie wojny dopuszczali
się zbrodni i to po obu stronach frontu,
o nich należy pamiętać, jednak należy
mieć również świadomość ich czynów.
Były one w czasach powojennych
przedmiotem wielu kontrowersji a
nawet wrogości ze strony władz jak
również mieszkańców przybyłych na
Śląsk z różnych części Polski. Ustawienie takiego pomnika czy też krzyża było
przez wiele lat niemożliwe. Władze
PRL skutecznie to uniemożliwiały a
istniejące krzyże mające napisy w
języku niemieckim musiały zostać
„dopasowane” do nowej rzeczywistości poprzez skucie lub zasłonięcie
niemieckojęzycznych napisów bez
względu na ich treść. Jest to dzisiaj
jeden z powodów, dlaczego nie znamy
pełnej historii krzyży. W Strzelcach taki
pomnik ofiar wojny znajduje się przy
ulicy Kozielskiej oraz w kapliczce przy
ulicy Ujazdowskiej. Tam również znajduje się tablica poświęcona pamięci
poległych w czasie II wojny światowej.

Jeden z bardziej okazałych krzyży
znajduje się w Gąsiorowicach, pod
nim wyryte są nazwiska mieszkańców
poległych w czasie I wojny światowej.
Krzyż został odnowiony kilka lat temu.
Inną formę ma pomnik znajdujący się w Raszowej. Tam obok krzyża
poświęconego poległym i pomordowanym w latach II wojny światowej
mieszkańcom umieszczono dwie
tablice z nazwiskami mieszkańców.
Przykładem krzyża, w którego formę
władze PRL ingerowały, jest znajdujący
się w Staniszczach Małych krzyż z 1929
roku. Ustawiony w miejscu starego
cmentarza upamiętniał ofiary I wojny,
po II wojnie władze kazały usunąć
znajdujący się na nim napis – został
pokryty tynkiem. Napis został ponownie odsłonięty w latach 80-tych. Na
krzyżu umieszczono cytat z Ewangelii
św. Jana w tłumaczeniu „Nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich” – J
15.13. Krzyż został odnowiony w roku
2011. Szczególną uwagę należy zwrócić na płaskorzeźbę przedstawiającą
umierającego żołnierza. Również w
Staniszczach Małych znajduje się krzyż,
który upamiętnia syna poległego we
Francji w roku 1917. Na krzyżu znajduje się napis „Patrz człowiecze, co ja
uczyniłem dla ciebie a coś ty uczynił
dla mnie?”. Pod napisem znajduje się
drugi poświęcony zmarłemu: „Ku pamięci syna naszego Stanisława Gerlich.
Poległ na wojnie we Francji w dniu 5
Maja 1917. Urodz. 23 września 1893”.
Krzyż ufundowany w identycznej
intencji (dwóch poległych we Francji
synów) znajduje się w Kadłubcu. W

Krośnicy upamiętnienie ofiar wojny –
w tym przypadku francusko-pruskiej
z lat 1870-71 przybrało okazałe rozmiary. Wybudowano kapliczkę poświęconą pamięci młodych krośniczan
poległych daleko od domu w wojnie,
która ich nie dotyczyła.
Spotyka się też na terenie naszego
powiatu krzyże i kapliczki ustawione
w miejscu pochówku żołnierzy. Jeśli
wierzyć legendzie, to najstarsze tego
typu upamiętnienie znajduje się w
Kalinowicach. Według przekazów
znajdująca się tam kapliczka została
ustawiona w miejscu gdzie pochowani
byli żołnierze z czasów potopu szwedzkiego. Obecnie kapliczka znajduje się
na terenie prywatnej posesji i trudno
ją zauważyć. Kapliczka jest znacznych
rozmiarów z umieszczoną na najwyższym poziomie figurą Matki Boskiej.
W kilku miejscowościach znajdują się
krzyże poświęcone żołnierzom napoleońskim, ale znaleźć można również
ślady innych wojen. W Łaziskach przy
ulicy Leśnej znajduje się krzyż, który
wg przekazów poprzednio był ustawiony w lesie na grobie żołnierza z czasów
wojny francusko-pruskiej. Nie mógł
być to żołnierz, który zginął w walce,
gdyż to nie obszar działań wojennych.
Jeśli zmarł po wojnie, dlaczego został
pochowany w lesie, gdyż tam krzyż stał
pierwotnie? Przypuszczać należy, że
krzyż faktycznie został podstawiony w
latach 70-tych XIX wieku tylko zagadką
pozostanie kogo upamiętniał. Krzyż
dwukrotnie odnawiał Pan Ryszard
Pach, cieśla z Łazisk, za każdym razem
drewno do wykonania krzyża przekazywał leśniczy. Obecny krzyż pochodzi

z ok 2010 roku – wykonał go Pan Jan
Dworaczek.
W Centawie znajduje się kapliczka
z roku 1917 poświęcona ofiarom I
wojny światowej. Wyryty napis głosi:
„Errichtet Jare des Weltkieges 1917
Nitzke Pfarrer” – Wybudowany w roku
wojny 1917 – Proboszcz Nitzke. W
Centawie znajduje się druga podobna
kapliczka z identyczną datą – możliwe,
że obie mają podobne znaczenie i
intencję ufundowania.
W Niezdrowicach znajduje się
krzyż, będący upamiętnieniem tragicznych wydarzeń z końca II wojny światowej. Znajduje się bowiem w miejscu,
w którym zamordowany został ksiądz
Maksymilian Gerlich. Krzyż znajduje

się w miejscu nieistniejącego kościoła.
Historia nie oszczędzała mieszkańców naszego regionu – uczestniczyli
oni w wojnach w różnych częściach
Europy – nie zawsze walczyli o sprawy
ich dotyczące. Wielu zginęło, ich rodziny dawno stąd się wyprowadziły, rody
wygasły, ale w krzyżach i kapliczkach
znajdujemy świadectwo okrucieństw
XIX i XX wieku.
Zapraszam wszystkich do uzupełniania wiedzy o historii kapliczek i
krzyży na stronie kapliczkistrzeleckie.
pl. Większość obiektów pochodzi z
przełomu XIX/XX wieku i pamięć o
nich powoli zanika. Spróbujmy ocalić
ich historię.
Wojciech Majkowski

Staniszcze Małe
- pomnik ofiar wojny

Staniszcze Małe
- krzyż upamiętnienie syna

Centawa

Gąsiorowice

Niezdrowice

Raszowa

Łaziska

dok. ze str. 1

DPS w Szymiszowie pięknieje i otwiera podwoje
Wszystko to dzieje się bez kontaktu
ekipy roboczej z mieszkańcami DPS i
jego pracownikami.
- Nie możemy sobie pozwolić na
żaden kontakt, choćby przypadkowy.
Nie w dzisiejszych czasach zagrożenia
epidemiologicznego – podkreśla wicestarosta Waldemar Gaida. – Wprowadzony ostry reżim sanitarny, praca
w systemie 8-dniowym pracowników
i praktyczne zamknięcie DPS w Strzelcach Opolskich z filiami w Leśnicy i Szymiszowie przyniosły oczekiwany efekt –
nikt nie jest zarażony korona wirusem.

Testy wszystkich pracowników naszego
DPS, sfinansowane przez wojewodę,
przyniosły wynik negatywny. Taki stan
chcemy utrzymać. A że inwestycja jest
świetnie przygotowana i prowadzona,
zapewne to się uda. W drugim etapie
prac, który zaczął się 15 maja, prace
modernizacyjne będą odbywały się
w wydzielanych kolejno skrzydłach
obiektu. Równocześnie przygotowujemy się na przyjęcia nowych mieszkańców. Każdy z nich przejdzie test na
koronawirusa, a ponadto – 14-dniową
izolację, w wydzielonym pomieszczeniu

i z przydzieloną specjalnie opiekunką.
Dzięki temu każdy nowy mieszkaniec
będzie wiedział, że jest zdrowy, a personel – że koronawirus nie „wszedł”
do naszego DPS. Wartość zadania pn.:
„Termomodernizacja budynku filii DPS
Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” wynosi 8.728.537 zł, z
czego 2.615.220 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
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Laptopy dla szkół

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Krótko o uczuciach
Jak to jest trzymać napisaną przez
siebie i wydaną już książkę? – z tym
pytaniem zwracam się do tegorocznego absolwenta CKZiU Bartłomieja
Laskawca.
- To trudne do opisania uczucia.
Gdy dotarł do mnie egzemplarz autorski, nie mogłem uwierzyć, że „to”
stało się naprawdę.
„To”, czyli „Krótka powieść o uczuciach” powstawała rok. Zaczęła się w
trudnym dla Bartka momencie. – Żyłem tym, myślałem, jak to wszystko
opisać. Wreszcie się udało – mówi
autor, który skończył technikum
elektroniczne – klasę mundurową. I
to właśnie z mundurem wiąże swoją
przyszłość, bo studia zamierza rozpocząć na Wyższej Szkole Oficerskiej
Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Oczywiście, po zdaniu tegorocznej matury,
na której zdawać będzie historię na poziomie rozszerzonym. Jeśli tam się nie
dostanie, będzie myślał o psychologii.
Jak to się stało, że wybrał technikum elektroniczne a nie jakiś bardziej
humanistyczny profil nauki w szkole
średniej?
- To całkowity przypadek, właściwie sam nie wiem, jak to się stało.
Może właśnie zadecydował o tym
fakt, że była to klasa mundurowa. To
mundur pociągał mnie bardziej, niż
elektronika.

28 laptopów oraz 12 twardych dysków dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki przekazano na podstawie
podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej
realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Dodatkowo zostało zamówionych jeszcze 5 laptopów, które niezwłocznie po dostarczeniu zostaną przekazane do szkół. Powiat Strzelecki pozyskał na ten cel środki w wysokości 80.000,00 zł. Łączna
wartość zakupionego i zamówionego sprzętu to kwota 80.748,27 zł.
Pozostała część to środki własne Powiatu Strzeleckiego.

Pożegnanie absolwentów
w strzeleckim liceum

Jak na wydanie książki zareagowała pani od polskiego?
- W momencie, gdy poprosiłem
ją o sprawdzenie błędów - a było ich
trochę – była zszokowana. Potem, już
po wydaniu – bardzo zadowolona.
Podobnie zareagowali rodzice i
koledzy.
Ale któż nie mógłby pogratulować
młodemu autorowi! Do gratulacji dodajemy również życzenia „połamania
pióra” na maturze!

Młody
Innowator

W czasie pandemii wszyscy próbują radzić sobie tak, żeby stanowiła
ona jak najmniejsze utrudnienie. Nauczyciele i uczniowie strzeleckiego
ogólniaka pracują zdalnie z wykorzystaniem komunikacji internetowej.
Szkoła dba również o swoich tegorocznych absolwentów, którym przyszło zakończyć edukację w warunkach
niespotykanych dotąd obostrzeń.

10 i 11 maja w auli Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego
przy zachowaniu wszelkich środków
ostrożności pożegnano uczniów klas
trzecich. Absolwenci przybywali na
uroczystość w kolejno wyznaczonych
dziesięcioosobowych grupach i przy
zachowaniu odpowiedniego dystansu odbierali świadectwa. Bezpieczne

przeprowadzenie spotkania wymagało od organizatorów rozciągnięcia
wszystkiego na dwa dni.
Rada Pedagogiczna gratuluje tegorocznym absolwentom ukończenia
liceum. Nauczyciele i rodzice życzą
powodzenia na egzaminie dojrzałości
w czerwcu i spełnienia marzeń w dorosłym życiu.
Marcin Kos

Matura 2020 – inna niż wszystkie

- W naszej szkole – mówi Jan
Wróblewski dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich – do matury przystąpi
w tym roku 96 uczniów. Pisać go będą
w pomieszczeniach na parterze, I i II
piętrze. Dostosowując się do wytycznych MEN, by zapobiec zbieraniu się
młodzieży w grupy przed egzaminem,
wyznaczyliśmy różne godziny przyjścia
do szkoły. Mierzyć temperatury uczniom przed przystąpieniem do egzaminu nie będziemy, jednak jesteśmy
przygotowani na to, by w razie wystąpienia u któregokolwiek kaszlu czy kataru – a wtedy przerywa pisanie - odseparować go od grupy. Dla uczniów
objętych kwarantanną lub mieszkających z kimś nią objętym, a tacy do

egzaminów w czerwcu przystąpić nie
mogą, MEN przewidział dodatkową
sesję – od 8 do 14 lipca.
W CKZiU w Strzelcach Opolskich
wszyscy uczniowie przyjdą na egzamin maturalny o jednej godzinie. – Nic
nam nie daje – mówi dyrektor Halina
Kajstura – wyznaczenie różnej pory
przyjścia. Damy radę dostosować się
do wszelkich wymagań i obostrzeń,
wprowadzonych przy tegorocznych
egzaminach, ale ciągle mamy nadzieję, że zmienią się zasady (rozmawiamy
18 maja – przyp. mg) co do liczebności
zespołów nauczycieli nadzorujących
przebieg egzaminu w każdym z pomieszczeń.
Ten właśnie wymóg budzi też niepokój dyrektora ZSP w Zawadzkiem
Zdzisława Żuchowskiego. – Mamy

pięć komisji maturalnych, mamy też
osoby „w rezerwie”, ale jeśli MEN nie
zmieni wytycznych, łatwe to wszystko
nie będzie, bo my delegujemy nauczycieli też do innych szkół, np. podstawowych, w których egzamin 8-klasisty
nakłada się na termin matur. Podobnie jest z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Nie
mam natomiast obaw co do takiego
„rozsadzenia” uczniów w różnych pomieszczeniach, by zachować wymagane odległości, a dla tych z deficytami
zdrowotnymi, np. przewlekle chorymi,
mamy przygotowaną specjalną salę.
PS. Ostatecznie MEN 19 maja
ograniczył liczbę osób nadzorujących
egzamin z trzech do dwóch osób.
mg

Decyzją Opolskiej Terenowej Jednostki FSNT NOT w Opolu do ogólnopolskiego etapu konkursu „Młody
Innowator XIII edycja” zakwalifikowały
się dwie prace uczniów CKZiU: „Sign
Language Assistant” Piotra Łazika z
klasy 4 Tam oraz „Water Recovery System” Adama Bajorka z klasy 1 Pam. W
drugim etapie konkursu brał również
udział Łukasz Ploch z aplikacją „Eco For
Me” również z klasy 1 Pam.
Organizatorem Ogólnopolskiego
Konkursu „Młody Innowator” są: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Towarzystwo Kultury
Technicznej oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Konkurs polega na poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić,
udoskonalić, aby żyło nam się lepiej i
bezpieczniej, zebraniu informacji – jak
można to zrobić, z jakiego materiału,
jakimi narzędziami, w jakiej kolejności,
wykonaniu określonego projektu oraz
przygotowaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy.
„Sign Language Assistant” to urządzenie skierowane do osób niemych,
które będzie tłumaczyć bezpośrednio
ruchy dłoni osoby niemej na komunikaty werbalne. Składać będzie się z
rękawicy wyposażonej w czujniki oraz
aplikacji na telefony, z której użytkownik będzie zarządzał odpowiednimi
funkcjami.

Głównym założeniem projektu
„Water Recovery System” jest zminimalizowanie zużycia wody pitnej i
powtórne wykorzystanie wody „odpadowej” generowanej w gospodarstwach domowych.
Wybrane w drugim okręgowym
etapie prace zostały przekazane do
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie,
gdzie do 11 maja 2020 r. wyboru
najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, FSNT-NOT oraz członkowie
Towarzystwa Kultury Technicznej.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie
nagród laureatom nastąpi w czerwcu
2020r. Prace laureatów są staraniem
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów prezentowane
podczas międzynarodowej wystawy
„IWIS” organizowanej w Warszawie
oraz na światowych wystawach wynalazków.
Należy dodać, że wszystkie trzy
projekty uczniów CKZiU, będą prezentowane w drugim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Naukowego „Explory
2020”, niestety z powodu istniejącej
sytuacji w kraju przeniesionego na
październik 2020r.
Serdecznie gratulujemy uczniom
i trzymając kciuki, z niecierpliwością
czekamy na wyniki ogólnopolskiego
finału.
Katarzyna Uchańska – Łukasik
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OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a s i ę,

że dnia 17 marca 2020r. na żądanie Zarządu Powiatu Strzeleckiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg publicznych ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach
Opolskich w ramach zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich”, na działkach:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Lp.

Nr działki przed
podziałem

Arkusz mapy

Obręb

1.
2.
3.
4.

2777/3
3235
3236
3239/3

15
15
15
15

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

Nr działki po podziale,
działki w liniach
rozgraniczajacych
3235/1
-

Nr działki po podziale,
działki poza liniami
rozgraniczajacymi
3235/2
-

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nr działki przed
podziałem
2694/1
30342
3234
3237
4994/73

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale

15
15
15
15
25

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

317/45
-

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Powiatu Strzeleckiego
Lp.
1.
2.
3.

Nr działki przed
podziałem
3235
3236
3239/3

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale

15
15
15

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

3235/1
-

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 numerem telefonu 77 4401763 (w godzinach pn. 7.30.-17.00, wt.-czw.
7.30-15.30, pt. 7.30-14.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 18 maja 2020 do 8 czerwca 2020 r.
										
z up. Starosty
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie dnia 13.05.2020 r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z
2020r. poz. 283 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o
wydaniu w dniu 13 maja 2020r. na rzecz spółki Centrum Wynajmu Nieruchomości 1 S.A., 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122, decyzji administracyjnej
Nr 179/2020 o pozwoleniu na budowę centrum logistycznego, w skład którego wchodzą: budynek hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym,
pompownia przeciwpożarowa – obiekt kontenerowy, zbiornik wody
przeciwpożarowej, portiernia – obiekt kontenerowy, szalet dla kierowców
– obiekt kontenerowy, wiata na belownice, wiata rowerowa, wiata magazynowa, układ dróg wewnętrznych, placów manewrowych, chodników,
miejsca postojowe na samochody osobowe (309 miejsc) i na samochody
ciężarowe lub TIR (77/55 miejsc), 3 fundamenty pod agregaty prądotwórcze
wraz ze ścianą p.poż., niezbędna infrastruktura techniczna: sieć oświetlenia
terenu sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem ziemnym retencyjno-odparowującym, instalacje zewnętrzne: wody zimnej pitnej i wody p.poż.,
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazu niskiego
ciśnienia, oraz pozostała infrastruktura towarzysząca,
w Sieroniowicach, na terenie działek ewid. nr: 490/2, 491, 492/2, 493/2,
494/2, 495, 496/2, 497/2, 498, 499, 500/2 obr. ewid. Sieroniowice, jedn.
ewid. Ujazd-obszar wiejski.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać telefonicznie pod nr 77-4401761 Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

XVIII edycja Ogólnokrajowego
Konkursu Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne
przełożona na rok 2021
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników,
w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
zdecydowano o przełożeniu ogłoszonej na początku
lutego br. XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na 2021 rok.
źródło: www.krus.gov.pl

Bezpieczne wakacje w czasie pandemii
– zostań w domu i bądź bezpieczny
Zbliża się czas wakacji, a to oznacza
wzmożone prace polowe, żniwne i zbiory w gospodarstwie rolnym. Wzrasta
zatem niebezpieczeństwo wypadków,
zarówno wśród rolników jak i dzieci. Nie
należy zatem zapominać o zachowaniu
podstawowych zasad bezpieczeństwa,
zwłaszcza w okresie trwania pandemii
koronawirusa.
Jak co roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca się do
Państwa z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa sobie i dzieciom. Z roku
na rok odnotowujemy spadek liczby
wypadków zgłaszanych do Kasy. Mimo
tego zdarzają się tragiczne zdarzenia z
udziałem najmłodszych mieszkańców
wsi, które czas wolny od nauki spędzają
często w miejscu zamieszkania, a co
za tym idzie w pobliżu: pracujących
urządzeń i maszyn rolniczych, zwierząt

hodowlanych i domowych, paliw, nawozów i wszelkich substancji chemicznych, które są stosowane podczas procesu produkcji rolnej, w pobliżu dróg,
zbiorników wodnych cz też obszarów
leśnych. To właśnie wśród najmłodszych mieszkańców wsi jest najmniejsza
świadomość o zagrożeniach, które
występują w środowisku pracy rolniczej - pozostawione bez właściwej
opieki stają się ofiarami tragicznych
w skutkach wypadków. Dlatego tak
ważne jest wcześniejsze zapewnienie
właściwej opieki, czy przygotowanie
miejsca do wypoczynku i zabawy, z dala
od części produkcyjnej gospodarstwa.
W celu propagowania zasad bezpiecznego życia i zabawy wśród dzieci KRUS
zachęca do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, przygotowanymi dla
młodszych mieszkańców wsi:

 szkolenie e-learningowe ,,Bezpiecznie na wsi mamy
– upadkom zapobiegamy”, które jest dostępne na
stronie internetowej KRUS – prewencja.krus.gov.pl.
Kurs ten opracowany został w formie zagadek i
quizów dostosowanych dla dzieci i ma na celu zwiększenie świadomości zagrożeń, jakie mogą wystąpić w
gospodarstwie rolnym oraz uczy właściwych zachowań podczas przebywania na jego terenie.
 film pt.: ,,Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”,
który zabierze dzieci na wirtualny spacer po
gospodarstwie: . https://www.youtube.com/
watch?v=EF3CB4R6NC4,

 broszura pt. ,,Bezpieczniewo, czyli jak uniknąć wypadków na wsi” – kolorowa książeczka dla najmłodszych dzieci, pełna ciekawie przedstawionych
sytuacji, które mogą się wydarzyć w gospodarstwie:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2020/
ksiazeczka_Bezpieczniewo.pdf,
 broszura pt. ,,Projekt Immortals, czyli jak żyć na
wsi bezpiecznie… i z pasją!” – komiks dla młodzieży,
opowiadający o grupie mieszkających na wsi przyjaciół, którzy razem z czytelnikiem dowiadują się,
że wielu nieszczęśliwych zdarzeń można uniknąć:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2015/
KRUS_IMMORTALS_120dpi.pdf
 kolorowanka ,,Upadek to nie przypadek” to propozycja dla najmłodszych – wydrukuj i pokoloruj
obrazki, a dowiesz się co możesz zrobić, żeby żyć
zdrowo i bezpiecznie:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2014/
Upadek_to_nie_przypadek.pdf
 kolorowanka dotycząca prac w gospodarstwie rolnym, których nie mogą wykonywać dzieci do lat 16:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/
kampanie_2020/krus_kolorowanka_A4_poziom_2020.pdf
Tegoroczne wakacje, prace żniwne i zbiory plonów rolnych to również walka
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co.V-2 dlatego Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie działań, mających na celu
ochronę Waszego zdrowia i życia poprzez:
1. Zamknięcie swojego siedliska przed osobami z zewnątrz.
2. Zaopatrzenie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (min.
70%) oraz mydło.

3. Regularnie i dokładnie mycie rąk
wodą z mydłem i dbanie o ich
właściwą dezynfekcję.
4. Zadbanie o regularną dezynfekcję
klamek drzwi wejściowych do domu,
pomieszczeń inwentarskich itd.
5. W przypadku kontaktu z osobami
z zewnątrz zachowując bezpieczna, rekomendowaną przez służby
sanitarne odległość od rozmówcy
(1-1,5 metra).
6. Nie dotykanie dłońmi okolic twarzy
zwłaszcza ust, nosa i oczu.
7. Zakrywanie ust i nosa zgiętym
łokciem lub chusteczką podczas
kaszlu i kichania.
8. Zaopatrzenie się w jednorazowe
rękawice nitrylowe lub podobne
i stosowanie ich podczas pracy w
gospodarstwie rolnym.
9. Ograniczenie pożyczania od innych
rolników środków do produkcji rolnej, m.in. maszyn rolniczych.
Mając na uwadze zastosowanie
przez Państwa powyższych rekomendacji życzymy Państwu sprzyjającej
pogody i dobrych zbiorów, a wszystkim
Dzieciom udanego i bezpiecznego
wypoczynku.
Dyrektor Oddziału Regionalnego
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Opolu
Lech Waloszczyk
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2020 roku Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Jednostką odpowiedzialną za
realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy - osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

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

(2) Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w roku 2020 obejmuje:

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

MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Obszar
C
Likwidacja
barier
w poruszaniu
się

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

1. Opłata
za naukę
(czesne)

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

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Warunki uczestnictwa

Udział własny

osoby
niepełnosprawnej

Zadanie 1:
pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym

10.000 zł, możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do
kwoty rekomendowanej przez
eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł.

Zadanie 2:
pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego skutera lub
wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym

3.500 zł, z czego na zakup jednego
akumulatora – nie więcej niż
1.000 zł.

brak

• znaczny stopień
• niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

Zadanie 3:
pomoc w zakupie protezy
kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy
na III poziomie jakości

Po amputacji:
w zakresie ręki – 9.000 zł,
przedramienia – 20.000 zł,
ramienia i wyłuszczenia w stawie
barkowym – 26.000 zł,
na poziomie podudzia – 14.000zł,
na wysokości uda (także przez
staw kolanowy) -– 20.000 zł,
uda i wyłuszczeniu w stawie
biodrowym – 25.000 zł.

co najmniej
10%

• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego i rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

Zadanie 4:
pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
(co najmniej na III poziomie
jakości)

do 30% kwot o których mowa
w zadaniu 3

co najmniej
10%

• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego i rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

Zadanie 5:
pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do
wózka ręcznego

7.500 zł

co najmniej
25%

• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym
przemieszczaniu się,
• zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

Pomoc w utrzymaniu
aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.

300 zł miesięcznie - tytułem
kosztów opieki nad jedną (każdą)
osobą zależną

co najmniej
15%

•
•
•
•

Zakres
dofinansowania

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Maksymalna wysokość
dofinansowania

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku
życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
• zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą
wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

znaczny, lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
aktywność zawodowa,
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

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

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

D

Nazwa

Maksymalna wysokość
dofinansowania

Udział własny
osoby niepełnosprawnej

• równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej
formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie
od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000
zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
• Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania
kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę może być podjęta
przez Pełnomocników Zarządu w Biurze PFRON, na podstawie wystąpienia i
pozytywnej opinii Realizatora programu lub Oddziału PFRON.
• W przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej
form kształcenia na poziomie wyższym (kierunkach studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym
dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku,
gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki
uczestnictwa

15% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych • znaczny lub umiarbeneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy
kowany stopień niew ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyżpełnosprawności,
szym (na jednym kierunku)
• nauka w szkole
65% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych
wyższej, lub szkobeneficjentów programu, którzy jednocześnie kole policealnej, lub
rzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma
kolegium, lub przekształcenia na poziomie wyższym(więcej niż jeden
wód doktorski otkierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form
warty poza studiakształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejmi doktoranckimi
nych kierunków)
• brak wymagalnych
zobowiązań wobec
Z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału
PFRON lub wobec
własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca,
realizatora progragdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
mu
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) • brak korzystania z
na osobę.
przerwy w nauce

Możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!! Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/):
a) w przypadku Modułu I od dnia 01.03.2020r. w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 31.08.2020r
b) w przypadku Modułu II od dnia 01.03.2020r. w trybie ciągłym jednak nie później niż: * do dnia 30.03.2020r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2019/2020)
				
* do dnia 10.10.2020r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/ akademickiego 2020/2021)
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
Obszar A, Obszar C – zadania 1 i 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
Obszar C- zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5– ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pcpr.strzelceop.pl oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl (Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd)

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
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Położnych
oraz Dnia Pielęgniarek
wszystkim Wam
w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego
oraz wszystkich Mieszkańców
składamy najszczersze wyrazy szacunku oraz uznania
i dziękujemy za codzienne poświęcenie i troskliwość w tej służbie,
niełatwej na co dzień, trudniejszej – w obecnych czasach.
Dziękujemy za Waszą fachową opiekę
oraz wyrozumiałość dla ludzkiej słabości.

Jedź z Nami!

Skutki epidemii koronawirusa
odczuwamy wszyscy. My osobiście,
ale także instytucje i firmy wokół nas.
Jedną z nich jest strzelecki PKS SA,
które na zlecenie Związku Celowego
Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami!”
realizuje transport zbiorowy w naszym powiecie. A ten, po zawieszeniu
działalności szkół, znacznie został
ograniczony.
Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Związku, które odbyło się 15 maja
br., analizowano zaistniałą sytuację
oraz dyskutowano nad propozycjami
przedstawionymi przez Zarząd Związku,
które miały na celu wyjście z kryzysu.

Przy tym – dokonanie tego w taki
sposób, by nie obciążać dodatkowymi
kosztami wydatków gmin i samorządu
powiatowego, a jednocześnie – by
spółka, czyli właśnie PKS w Strzelcach
Opolskich, mogła ponownie w miarę
normalnie funkcjonować.
- Po pierwsze – mówi przewodniczący Zarządu „Jedź z Nami” Waldemar
Gaida – to wniosek o pomoc w ramach
Tarczy Antykryzysowej 3.0 w zakresie
dofinansowania z Funduszu Pracy
części wynagrodzeń pracowników. Po
drugie – w złagodzeniu sytuacji pomoże
zwiększenie dopłaty do 1 wozokilometra z jednego do trzech złotych. Po

Nowa kadencja
dyrektor PCK

19 maja br. Zarząd Powiatu Strzeleckiego powołał na kolejną kadencję Joannę Popów-Bogdoł na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich.

Za czym kolejka ta stoi?

trzecie – mamy na szczęście pewne rezerwy, czyli jasno mówiąc – oszczędności. Zmieni się tylko ich przeznaczenie:
miały z nich zostać kupione nowe małe
autobusy, ale obecna sytuacja zmusza
nas do przeznaczenia tej „poduszki finansowej” na zrekompensowanie strat
poniesionych w wyniku ograniczenia
funkcjonowania przewozów.
Propozycje Zarządu Związku zostały
przyjęte na majowym Walnym Zgromadzeniu. Odbyło się ono przy zachowaniu tzw. społecznego dystansu między
jego uczestnikami, czyli odpowiednio
dużych odległości, co widać zresztą
na zdjęciu.

W piątek 8 maja przed strzeleckim
starostwem można było zaobserwować niecodzienny widok: kolejkę! Oczywiście, z zachowaniem co najmniej 2
metrów między „kolejkowiczami”.
Otóż Powiat Strzelecki dzielił się tysiącem maseczek ochronnych, wielorazowego użytku, w dodatku z filtrem,
które ufundowała firma UNIMOT S.A.
z siedzibą w Zawadzkiem. Przeznaczone zostały dla mieszkańców naszego
powiatu powyżej 65 roku życia.
Pozostałe maseczki pozyskane
od firmy UNIMOT S.A., ale również
maseczki szyte przez Zakład Karny nr
1 w Strzelcach Opolskich na zlecenie
Powiatu Strzeleckiego zostaną rozdysponowane wśród powiatowych
jednostek oświatowych, Domów
Pomocy Społecznej, Komendy Policji
i Straży Pożarnej i innych instytucji
publicznych oraz przekazane na rzecz
gmin naszego powiatu.

Wreszcie widać koniec
Remont dachu i poddasza w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie niedługo dobiegnie końca. Umowa z
wykonawcą została przedłużona do 5 czerwca, a przyczyną – oczywiście koronawirus.
- Na szczęście roboty postępują – mówi Janusz Żyłka, członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego. – Ale w trakcie prac napotkaliśmy kilka niespodzianek, bo budynek chyba po wojnie nigdy nie był remontowany, a dach – na pewno nie. Dzięki
temu, że przebudowane zostanie też poddasze, uzyskamy możliwość przeniesienia tam księgowości PCPR, co znacznie
poprawi warunki pracy, ponadto powstanie też sala na spotkania rodzin z psychologiem.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza
„Nowa normalność”
w bibliotece

Po ponownym otwarciu bibliotek publicznych w II etapie znoszenia restrykcji związanych z epidemią koronawirusa do biblioteki
PCK powrócili Czytelnicy. Pierwszego dnia bibliotekę odwiedziło
41 osób. Musieli się oni jednak liczyć z pewnymi ograniczeniami
– zwłaszcza brakiem wolnego dostępu do zbiorów. To chyba dla
naszych Czytelników największa bariera – zarówno fizyczna, jak
i mentalna. Przyzwyczajeni do swobodnego oglądania zbiorów,
brania do ręki każdego egzemplarza przed wypożyczeniem, teraz
odwiedzają bibliotekę, by odebrać wcześniej wybrane pozycje.
Zachęcamy ich szczególnie do zamawiania przez katalog OPAC. To
najprostsza forma – od razu bowiem wiadomo, czy dana pozycja jest
dostępna do wypożyczenia. System informuje, czy książka jest na
półce, w wypożyczeniu czy w kwarantannie, do której obowiązkowo
trafiają wszystkie zwracane pozycje. Obecnie w kwarantannie jest
około 500 książek z blisko 30.000 egzemplarzy naszych zbiorów.
Czytelnicy najchętniej zamawiają książki przez telefon, wtedy mogą
porozmawiać z bibliotekarzem i na bieżąco poradzić się w kwestii
wyboru książki, tematyki, zapytać o nowości. Po pierwszym tygodniu
działania widzimy, że najchętniej odwiedza nas młodzież, wypożyczając zarówno lektury, jak i beletrystykę (np. książki fantastyczne),
ale i seniorzy. Brakuje nam dzieci, które wprowadzały do biblioteki
tyle życia. Z uwagi na ograniczenia, te poniżej 13 roku życia nie mogą

przyjść do nas same. Zamówienia realizowane są na bieżąco, w
zasadzie tego samego dnia. Wielu czytelników pyta jednak, kiedy
biblioteka będzie otwarta na takich zasadach, jak dawniej. Na to
pytanie nie znamy na razie odpowiedzi. Wszystkim nam brakuje
utraconych, zwyczajnych relacji, uśmiechu – teraz skrzętnie ukrytego
za maseczką. Dla wspólnego bezpieczeństwa musimy stosować

się jednak do procedur i wierzyć, że solidarnie poradzimy się z tą
sytuacją. I jeszcze będzie tak, jak dawniej.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu, a wszystkie informacje
znajdą Państwo na stronie www.centrum-kultury.eu.
Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op.

