
- Nauczyciele przed wojną należeli do najlepiej zarabia-
jących ludzi. Nie przypadkiem o to pytam: od września  
mieli dostać podwyżki…

- I dostali. Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest 
z góry, nadgodziny, dodatki – z dołu. Jednak mimo tych 
podwyżek i tak nie jest to grupa zawodowa o wysokich 
płacach. Inaczej niż w Finlandii, którą tak chętnie przywołuję 
mówiąc o oświacie. Tam jest ona egalitarna – a mimo to 
na bardzo wysokim poziomie, za to nauczyciele należą do 
elity zarobkowej. I cieszą się ogromnym autorytetem, nie 

tylko z powodów fi nansowych. Nam jednak daleko i do poziomu zarobków i do 
poziomu tamtejszej edukacji.

„Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki 
na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne 
zdarzenia”.

Parafrazując Sienkiewicza można by stwierdzić, że rok 
2020 to jest dziwny rok. Pandemia koronawirusa. Lockdown. 
Wezwania: nie wychodź z domu. Zamknięte parki i lasy. 
Szkoły, przedszkola i żłobki. Nauka zdalna. Matura i egzaminy 
w reżimie sanitarnym. Odbieranie świadectw w maseczkach. 

I oto mamy początek nowego roku szkolnego. Pandemia 
nadal trwa. Na mapie Polski pojawiają się zielone, żółte i cz-
erwone powiaty, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. Czerwone to miejsca, w których wskaźnik 
nowych przypadków koronawirusa na 10 tys. osób przekracza 
12. Na żółto oznaczono powiaty, w których wynosi on między 
6 a 12. Natomiast na zielono powiaty, w których wskaźnik 
jest niższy. Powiat strzelecki cały czas jest zielony (w każdym 
razie do 8 września). Pierwszego września uczniowie wrócili 
do szkół i do nauki stacjonarnej. 

W szkołach wprowadzono jednak zasady sanitarne, 
których należy przestrzegać. W każdej wydzielono też izolatkę, 
na wszelki wypadek, gdyby trzeba było z powodów zdrow-
otnych odseparować ucznia od reszty. O nowych zasadach 
uczniowie zostali poinformowani w pierwszym dniu pobytu 
w szkole. W kolejnych dniach – rodzice, podczas spotkań 
informacyjnych.

O ten nowy rok (oby już nie dziwny!) pytamy i wicestarostę 
Waldemara Gaidę, i nauczycieli (ich wypowiedzi na str. 6).

2020 - dziwny rok

Powiat w wehikule czasu

Potrzebne nowe 
spojrzenie na szkołę
- mówi wicestarosta Waldemar Gaida

- Skutki epidemii COVID-19 widać na rynku pracy w 
naszym powiecie? Coroplast jakiś czas temu wycofał się 
ze zwolnień grupowych, a czy inne fi rmy w ogóle informo-
wały o takim zamiarze? Czy też tym większym zakładom 
udało się przejść przez lockdown w miarę spokojnie, 
choć są przecież u nas zakłady produkujące na potrzeby 
przemysłu motoryzacyjnego? 

- Skutki COVID-19 będziemy jeszcze długo odczuwać, 
bo zmieniło się nie tylko funkcjonowanie  fi rm, ale zmieniło 
się wiele w kontaktach społecznych i priorytetach wielu 
ludzi. W strefi e strzeleckiego rynku pracy odbyło się bez 
grupowych zwolnień pracowników. Jedyny formalnie zgłoszony zamiar zwolnień 
grupowych w Coroplaście został ostatecznie wycofany i fi rma działa jak wcześniej. 

W drugiej fali epidemii 
mogą być duże problemy
-  mówi Norbert Jaskóła, dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

dok. na str. 2

dok. na str. 2

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK  SAMORZĄDU  POWIATU  STRZELECKIEGO

Nr (15 401) ISSN 1731-3775 www.powiatstrzelecki.pl     www.bip.powiatstrzelecki.pl16-31 sierpnia 2020

P o w i a t S t r z e l e c k i = 7 4 4 k m w r a ż e ń
2

P o w i a t S t r z e l e c k i = 7 4 4 k m w r a ż e ń
2

...dziś - przy ul. JordanowskiejStarostwo Powiatowe przed 1945 r. (wtedy zostało zburzone) mieściło się przy ul. Krakowskiej...

Więcej czytaj na str. 4
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Początek roku w LO im. W Broniewskiego w Strzelcach Op.

Początek roku w ZSP w Zawadzkiem

Początek roku w CKZiU w Strzelcach Op.
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Powiat Strzelecki za pośrednictwem 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                        

w Strzelcach Opolskich realizuje projekt pn. 
                        

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, 
w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środo-
wisku lokalnym, PI 9iv:
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w 
okresie epidemii COVID-19" rodziny zastępcze zawodowe i  niezawodowe oraz 
Rodzinny Dom Dziecka otrzymały 29 drukarek wielofunkcyjnych ze skanerem, z 
których będą korzystać dzieci umieszczone w pieczy zastępczej

Wsparcie dzieci 
w rodzinach zastępczych

Niewątpliwie, wielu firmom funkcjonu-
je się trudniej, a zagrożenia braku wy-
starczających ilości zamówień istnieją 
zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. 
Jestem jednak zadowolony, że odbyło 
się bez większej ilości zwolnień i ludzie 
zachowali miejsca pracy.

- Jest u nas kilka firm eventowych. 
Co dalej z nimi? Co z małymi zakładami 
kosmetycznymi, fryzjerskimi, gabine-
tami fizjoterapeutycznymi? Działają 
już bez przeszkód?

- Dla tych firm okres od marca do 
maja był dużym wyzwaniem, bo były 
całkowicie unieruchomione. Obecnie 
przywrócono ich działalność, ale muszą 
funkcjonować w określonym reżimie 
sanitarnym, co jest trudne i kosztowne. 
Przełamywanie przez klientów barier 
mentalno-zdrowotnych oraz koszto-
wych trochę potrwa.

- Jaka w tej chwili jest u nas stopa 
bezrobocia? Niektórzy eksperci szacu-
ją, że w kraju na koniec roku znajdzie 
się w okolicach 8,5 proc.

- Liczba bezrobotnych zareje-
strowanych w urzędzie pracy w koń-
cu sierpnia br. wyniosła 1347 osób 
i była wyższa o 115 osób niż w sierpniu 
2019 roku. Stopa bezrobocia przyjęła 
poziom 5,2 proc. Jest to trzeci, najniższy 
wynik w województwie opolskim. Na 
uzyskanie takiego wyniku miała wpływ 

wzrastająca w ostatnich dwóch mie-
siącach liczba ofert pracy. Znaczącym 
czynnikiem była również możliwość 
uzyskania przez osoby tracące pracę 
dodatku solidarnościowego. Dodatek 
ten wyniósł 1400 zł i był wyższy niż 
zasiłek dla bezrobotnych, stąd wybór 
był oczywisty. Przypuszczam, że w 
kolejnych miesiącach liczba bezrobot-
nych będzie rosła, ale wzrostu o 2 proc. 
nie przewiduję. Chyba że rozwinie się 
nowa fala epidemii. Wtedy mogą być 
duże problemy. Nie jestem makroe-
konomistą, ale nie sądzę, aby w bu-
dżecie państwa były środki finansowe 
porównywalne z dotychczasowymi 
wydatkami Tarczy Antykryzysowej. Bez 
porównywalnego wsparcia rynek pracy 
może się załamać.

- Ile firm (instytucji, samorządów, 
organizacji pozarządowych) – sko-
rzystało z Tarczy Antykryzysowej za 
pośrednictwem naszego PUP? Z jakich 
form pomocy korzystano najchętniej? 
Jak przedsiębiorcy, z którymi kontakt 
ma PUP, oceniają tę pomoc?

- PUP udzielił wsparcia 2628 firmom, 
bądź organizacjom pozarządowym, 
którym siedziba znajduje się w powie-
cie strzeleckim. Wielkość wypłacanych 
środków przekroczyła 16 mln złotych. 
Największą grupą beneficjentów były 
jednoosobowe firmy oraz mikrofirmy 

(do 10 osób). Ze wsparcia w postaci 
5-tysięcznej pożyczki skorzystało 
2180 firm na kwotę 10,4 mln zło-
tych. Zasadniczą część tych środ-
ków (7,5 mln złotych) została już 
firmom umorzona. Z dofinansowa-
nia części kosztów wynagrodzeń 
i składek na ubezpieczenie społeczne 
skorzystało 233 pracodawców. Były 
to firmy, w których nastąpił spadek 
obrotów spowodowany skutkami 
COVID-19. Dofinansowano wynagro-
dzenia blisko 1600 pracowników przez 
okres trzech miesięcy. Ze wsparcia 
pożyczkowego skorzystało również 
37 organizacji pozarządowych (stowa-
rzyszenia, ochotnicze straże pożarne, 
kluby sportowe itp.)

Przedsiębiorcy różnie oceniają 
wsparcie z Tarczy Antykryzysowej. Dla 
firm, które rzeczywiście ucierpiały, 
bo nie mogły prowadzić działalności 
przez 2-3 miesiące, przekazane środki 
finansowe nie były wystarczające. Nie-
którzy natomiast skorzystali z pożyczki, 
choć cały czas prowadzili działalność 
i nie odczuli zbytnio skutków COVID-19. 
Jednakże skoro była taka możliwość, to 
z niej skorzystali. Jest też grupa osób 
prowadząca firmy, która nie wystąpiła 
o wsparcie, bo uważają że COVID-19 im 
nie dokuczył tak mocno, żeby musieli 
korzystać z pomocy państwa.

 

- Ale samorządy prowadzące 
szkoły mogą dołożyć, jeśli subwencja 
oświatowa nie wystarcza.

- Przecież cały czas to robimy. 
Co roku. Od lat. Do końca tego roku 
dołożymy jeszcze ponad 400 tysięcy 
do oświaty.

- Nowy rok się już zaczął. Będzie 
inny niż poprzednie lata? 

- Na pewno. W nowy rok wszyscy 
wchodzimy z obawami. Z jednej strony 
to obawa przed zarażeniem koronawi-
rusem, kwarantanną, która może objąć 
nie tylko poszczególne osoby, ale duże 
grupy. Z drugiej – jednak strach przed 
nauczaniem zdalnym. Ten system, 
wprowadzony tak niespodziewanie, ob-
nażył wiele słabości. Nie tylko sprzęto-
wych i braku powszechnego dostępu do 
szybkiego Internetu, ale też podejścia 
do całej edukacji. Minione miesiące 
nauki zdalnej, mimo wprowadzonych 
nowych technologii, mimo zaangażo-
wania nauczycieli pokazały, że niestety 
ciągle uczymy tak, jak trzydzieści lat 
temu. Nauczycieli obowiązuje podsta-
wa programowa i muszą ją zrealizować. 
Z tego są rozliczani. Programy naucza-
nia są zbyt obszerne, właściwie brak 
czasu na rozbudzenie zainteresowań 
ucznia, na odszukanie jego ukrytych 
zdolności. Brak czasu na wskazanie, jak 

Potrzebne nowe spojrzenie na szkołę
może sam pogłębiać wiedzę i zachęcić 
go do tego. Tych umiejętności uczniom 
brakuje, co pokazały wyniki matur w 
całym kraju. Zdecydowana większość 
uczniów traktuje szkołę jako przymus. 
To prawda, że jest szkolny obowiązek, 
ale  nauka nie musi być przymusem, 
może być przyjemnością. Interesują-
cych zajęć oczekują uczniowie, rodzice, 
i sami nauczyciele. Czy szkoła musi być 
ubrana w tak ciasny gorset? Czy lekcje 
muszą być 45 minutowe? Muszą trwać 
od dzwonka do dzwonka? Niestety – u 
nas taki jest obowiązek. Brak w naszym 
systemie elastyczności. Na to mamy – i 
jako organ prowadzący, i dyrektorzy 
szkół - bardzo mały wpływ, pewną 
jaskółką są godziny zerowe w Liceum 
Ogólnokształcącym im. W. Broniew-
skiego. Wspólnie zastanawiamy się, 
czym jeszcze możemy wspomóc ucznia. 
W tym roku już wprowadzone zostały 
nowe profile klas, w przyszły zadbamy 
o to, by oferta była jeszcze bardziej 
interesująca.

- Wróćmy do reżimu sanitarnego 
w naszych szkołach. Maseczki, płyny 
dezynfekcyjne – to obowiązek?

- Oczywiście. W przestrzeniach 
wspólnych – konieczne osłony: ma-
seczki albo przyłbice. Powiat Strzelecki 
kupił właśnie profesjonalne, ruchome 

przyłbice dla uczniów, nauczycieli i 
wszystkich pracowników szkół. Mamy 
ich 2,5 tysiąca, ale część przeznaczona 
jest „na wszelki wypadek”, czyli do 
wykorzystania w razie konieczności. 
Nie wszyscy uczniowie też chcą z nich 
korzystać – wolą maseczki. W każdej 
szkole jest również ich pewien zapas, 
gdy ktoś zapomni, zgubi itp. Tak więc 
– w przestrzeniach wspólnych trzeba 
korzystać z osłon nosa i ust, w klasach 
– zależy od nauczyciela, oczywiście i od 
przedmiotu zajęć: trudno prowadzić 
lekcje języków obcych w maseczce. Z 
osłon trzeba także korzystać w auto-
busach.

- Lekcje już się zaczęły, a co z zaję-
ciami dodatkowymi? Będą?

- O tym zadecydują najbliższe ty-
godnie. Zależeć to będzie od rozwoju 
sytuacji epidemiologicznej, ale też 
od zainteresowania uczniów. Po tylu 
godzinach spędzonych w szkole nie 
każdemu się chce jeszcze korzystać z 
oferty zajęć pozalekcyjnych. Myślimy 
więc najpierw o zakończeniu przesunię-
tych z powodu epidemii koronawirusa 
zajęć związanych z projektami unijnymi. 
Zastanawiamy się też, czy w przyszłości 
części zajęć dodatkowych nie wprowa-
dzić do Powiatowego Centrum Kultury.

Marta Górka

 Mowa o drogowym domku edu-
kacyjnym, który przekazał Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna w imieniu 
Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
funkcjonariuszom strzeleckiej Komen-
dy Powiatowej Policji  na potrzeby 
prowadzenia zajęć z zakresu ruchu 
drogowego w przedszkolach i szkołach.

Domek składa się z wieloelemen-
towego zestawu edukacyjnego do-
stosowanego do percepcji i poziomu 
rozwoju ruchowego dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 
który daje szerokie możliwości nauki 
ruchu drogowego poprzez zabawy 
edukacyjne. Domek edukacyjny został 
zakupiony ze środków pochodzących z 
budżetu Powiatu Strzeleckiego.

Ogłoszenie
Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich in-
formuje o planowanym zniszczeniu dokumen-
tów historii chorób pacjentów leczonych na 
oddziałach szpitala w latach: 1988-1990 oraz 
1994-1999.
Osoby zainteresowane odbiorem dokumentów z tego okresu powin-

ne zgłaszać się do budynku administracji szpitala, pokój nr 6, 
do dnia 25.09.2020 

w godz.: 8:00-15:00, tel.: 77 40 70 123.

Dzień Weterana 
w powiecie

Edukuje przez zabawę

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego oraz całej naszej społeczności hołd 
żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość Ojczyzny pod Pomnikiem ku czci 
Ofiar Wojen i Przemocy oddali i kwiaty złożyli Wicestarosta Strzelecki Waldemar 
Gaida, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Nocoń, Członkowie Zarządu 
Powiatu Janusz Żyłka i Waldemar Bednarek oraz Radna Powiatu Gizela Szendzielorz.

W drugiej fali epidemii mogą 
być duże problemy
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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:

TECHNOLOG PRODUKCJI KOLONOWSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne,
  - znajomość rysunku technicznego,
  - prawo jazdy kat. B,
  - min. 1 rok doświadczenia zawodowego
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie zawodowe,
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. wyższe (mile widziana pedagogika specjalna)
OGRODNIK/ OGRODNICZKA WG ZLECEŃ
STOLARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe stolarz
INSTRUKTOR WARSZTATU  - 3 lata doświadczenia zaw. w zawodzie stolarz,
PRACY W DREWNIE  - kurs Instruktora praktycznej nauki zawodu,
  - prawo jazdy kat B
FIZJOTERAPEUTA/ JEMIELNICA - wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe
TERAPEUTA MANUALNY  - kurs terapii manualnej
INKASENT POBORU OPŁAT OLSZOWA - prawo jazdy kat. B
PIEKARZ UJAZD
ZAOPATRZENIOWIEC ZAWADZKIE - min. średnie
PRZESYPYWANIE PRODUKTÓW STRZELCE OPOLSKIE 
PASZOWYCH
PRACOWNIK ZAPLECZA STRZELCE OPOLSKIE 
SPORTOWEGO/ SPRZĄTACZKA
PRACOWNIK WARSZTATOWY  SZYMISZÓW - wymagana umiejętność demontażu pojazdów
OPERATOR MASZYNY PROD. KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
STYLISTKA PAZNOKCI SUCHODANIEC - wykształcenie średnie ogólnokształcące,
 (praca w niepełnym - umiejętność stylizacji paznokci
  wymiarze godzin)
KOSMETYCZKA SUCHODANIEC - wykształcenie średnie kierunkowe
POMOCNIK LAKIERNIKA NOGOWCZYCE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK MAGAZYNOWY OLSZOWA
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MAGAZYNIER KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techniczne
  - umiejętność obsługi komputera
ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe branżowe,
  - doświadczenie zawodowe
MAGAZYNIER LOGISTYK OLSZOWA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
TOKARZ ZAWADZKIE
SPECJALISTA DS. EKSPORTU GRODZISKO - wykształcenie wyższe techniczne
NA RYNEK NIEMIECKI  - znajomość rysunku technicznego,
  - biegła znajomość j. niemieckiego
SPRZEDAWCA – DZIAŁ BUD. STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - umiejętność obsługi komputera
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCYJNY OLSZOWA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MURARZ WG ZLECEŃ - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY WOJ. OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B,
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techniczne,
  - doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPERATOR OBRABIAREK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie branżowe,
STEROWANYCH NUMERYCZNIE  - doświadczenie zawodowe
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO OLSZOWA
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi suwnic SI lub S II
LAKIERNIK SAMOCHODOWY/ BORYCZ - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
POMOC LAKIERNIKA
LAKIERNIK/ POMOCNIK LAKIERNIKA IZBICKO
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - 2 lata doświadczenia zawodowego
MECHANIK SAMOCHODOWY KADŁUB - wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne,
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE
TOKARZ - ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ZĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SZKLARSKIEGO  - umiejętność obsługi komputera
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - praca na wysokości powyżej 3 m – 2 lata 
   doświadczenia zawodowego
ELEKTRYK/ POMOCNIK ELEKTRYKA WEDŁUG ZLECEŃ - prawo jazdy kat. B
OPERATOR WALCA WG ZLECEŃ - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia kierunkowe
OPERATOR KOPARKI WG ZLECEŃ - uprawnienia do obsługi koparki
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - 2 lata doświadczenia pracy w ochronie 
 praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności

Jeszcze tylko 
do 11 września trwa

nabór wniosków 
o przyznanie jednorazowych środków 
na podjęcie działalności gospodarczej!

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich  
przyjmuje

wnioski osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać to 20000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu

77 4621818

Zachęcamy 
mikroprzedsiębiorców 

oraz 
organizacje pozarządowe 

(stowarzyszenia wpisane do KRS, stowarzyszenia zwykłe, kluby sporto-
we, ochotnicze straże sportowe, parafie, spółki wodne, koła łowieckie, 
koła gospodyń wiejskich) do składania wniosków o udzielenie jedno-
razowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej /statutowej. 
Maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 10 procent 

przychodów organizacji w poprzednim roku bilansowym 
(nie dotyczy przedsiębiorców).

Pożyczka ulega umorzeniu pod warunkiem, że przedmiot będzie prowadził 
działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
szczegóły 77 462 18 11 lub 77 462 18 62

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

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY !

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

biorców 
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji poza-

rządowych 
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających pracow-
ników

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należ-
nych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębior-
ców, małych i średnich przedsiębiorców 

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

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

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

Unikatowa kolekcja historycznych kartek pocztowych z lat 1898 – 1956, prezentująca Powiat 
Strzelecki i miasto Strzelce Opolskie trafi ła do Powiatowego Centrum Kultury w marcu tego 
roku. Zakupiono ją dzięki dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego. 

W kolekcji dominują karty wydane po 1905 roku (143 poz.), 18 wydanych zostało przed 1905 rokiem 
(są to tzw. karty długo adresowe, które charakteryzowały się tym, że w polu tekstowym było miejsce 
tylko na dane adresata, co oznacza, że korespondencja umieszczana była na stronie z widokiem). 
Najstarsze karty wykonane zostały techniką światłodruku, sporą część stanowią karty – fotografi e, 
wydawane przede wszystkim w latach 30. i 40. XX wieku. Na starych widokówkach zobaczyć można 
nieistniejące już obiekty przedwojennej architektury, ale i budynki, które przetrwały do naszych 
czasów, jak budynek obecnego Liceum Ogólnokształcącego, Szpitala Powiatowego czy Dworca PKP 
w sąsiedztwie Powiatowego Centrum Kultury. 

Wiele z nich prezentuje strzelecki zamek przed jego zniszczeniem oraz okalający go park. Kolek-
cja liczy 161 kart i została wprowadzona do inwentarza zbiorów specjalnych Powiatowej Biblioteki 
Publicznej.  

Dawnych kartek czar

Mimo że dziś częściej wysyłamy do siebie SMS-y lub maile niż listy czy pocztówki, te nie 
wypadły zupełnie z obiegu. Nadal z nich korzystamy, zwłaszcza podczas wyjazdów; 
chwalimy się odwiedzanymi miejscami.

A właściwie skąd wzięła się pocztówka? I skąd taka nazwa? Otóż wymyślił ją… Henryk Sienkiewicz! 
I tę propozycję zgłosił na zorganizowany w 1900 roku w Warszawie konkurs na polską nazwę tego 
typu korespondencji. Spośród wielu propozycji wybrano właśnie jego. Koniec XIX i początek XX wieku, 
właściwie do I wojny światowej uznawany jest za „złoty wiek” w historii pocztówek.

Kartki pocztowe mają dwóch „ojców”. Pierwszy to Poczmistrz Berlina, Heinrich Stephan, który w 
roku 1863 na V Niemieckiej Konferencji Pocztowej w Karlsruhe zaproponował wprowadzenie specjalnej 
karty dla otwartej korespondencji – jako tańszej i prostszej. Karta korespondencyjna, Postblatt , miała 
mieć wymiary 150 x 115 mm, wydrukowany już znaczek i miejsce na adres na jednej stronie, a na 
drugiej - miejsce na korespondencję. Ta propozycja nie zyskała jednak aprobaty Poczty Pruskiej.  Kilka 
lat później, 26 stycznia 1869 roku w czasopiśmie wiedeńskim ukazał się artykuł „O nowym sposobie 
korespondowania pocztą” autorstwa Emanuela Hermana. Przekonywał, że karta przeznaczona do 
korespondencji jest znacznie tańsza niż list. I to on uważany jest za ofi cjalnego twórcę kartki pocz-
towej.  Od 1 października 1869 roku karty korespondencyjne weszły w obieg. Mimo początkowych 
obaw, że otwarte karty, które każdy, kto weźmie je w ręce, może je przeczytać, naruszają tajemnicę 
korespondencji, szybko zyskały popularność: w ciągu trzech miesięcy wysłano 3 miliony kart! Poczta 
pruska przyjęła także tę formę korespondencji, do czego przyczynił się wspomniany już Heinrich 
Stephan. Stało się to w 1870 roku. Wkrótce karty pocztowe pojawiły się na Górnym Śląsku.

Początkowo karty nie miały żadnych ilustracji ani zdjęć. Rysunki, napisy okolicznościowe pojawiały 
się z biegiem lat. I początkowo robili to… nadawcy kartek! Dopisywali też Gruss aus… Dopiero w 1904 
r. poczta wprowadziła ścisłe zasady: na jednej stronie karty umieszczano obrazek, druga przeznaczona 
była na korespondencję, przyklejenie znaczka oraz adres. Zresztą – to znamy wszyscy, bo ta zasada 
nadal obowiązuje. 

Pozdrowienia z… ciągle wysyłamy.

Gruss aus… Pozdrowienia z…

Wykorzystując dawne karty pocztowe, które znajdują się w zbiorach Powiato-
wego Centrum Kultury, postanowiliśmy zaprosić Państwa do swoistej podróży 
w czasie. Porównujemy dawne widoki z dzisiejszymi. Nie wszystkie da się 

odtworzyć: niektóre obiekty nie istnieją, krajobrazy się pozmieniały, ulice zmieniły nazwy. 
Każda próba dotarcia do uwiecznionych na zdjęciach miejsc to wędrówka w przeszłość i świat 
tajemnic. Tajemnic? Przecież to wszystko dobrze znamy. To nasza mała ojczyzna. A jednak… 

Zdarzają się zagadki i pytania, na które brakuje odpowiedzi. Przynajmniej w tej chwili. 
Wszyscy mieszkańcy kolejnych miejscowości, których napotykałyśmy w czasie naszych „de-
tektywistycznych” wizyt z aparatem fotografi cznym i starymi widokówkami w rękach, byli 
bardzo pomocni i serdeczni. Wskazywali, gdzie był ten dom, gdzie była szkoła czy gospoda. 
Ba, telefonowali do sąsiadów z naszymi pytaniami! 

Gorąco za to dziękujemy!

Szpital Powiatowy przed rokiem 1945 Szpital Powiatowy dziś

Dawny zameczek myśliwki w Zawadzkiem... ...dziś mieści się tutaj DPS
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Kapliczki i krzyże w gminie Jemielnica
W gminie Jemielnica jest sto-

sunkowo niewiele kapliczek i krzyży 
przydrożnych. Najwięcej z nich znajduje 
się w Gąsiorowicach i Jemielnicy. W 
sumie znajduje się w gminie ok 50 
obiektów. 

Dwa krzyże znajdują się w Barucie. 
Jeden z nich pochodzi z 1896 roku. 
Znajduje się na nim napis „O Herr er-
barme dich unser” – Panie zmiłuj się 
nad nami. Krzyż został odnowiony w 
roku 2016. Przy tej okazji umieszczono 
na nim pamiątkową tablicę z informacją 
o tym, kto krzyż odnowił – Marek 
Wacławczyk i kto był proboszczem - ks. 
Henryk Pichen. Drugi krzyż znajduje 
przy drodze prowadzącej do Żędowic. 
Znajduje się na nim napis „Jezu Ufam 
Tobie”. Do znajdującego się obok kami-
enia przymocowano tablicę z napisem 
„CZŁOWIEKU! Zatrzymaj się na chwilę 
Odetchnij pięknem tego świata i 
pomyśl po co żyjesz”.

Wśród kapliczek znajdujących 
się w Centawie dwie są związane z 
rokiem 1917. Na kapliczce usytuowanej 
przy ulicy Jemielnickiej znajduje się 
napis „Wybudowany w latach wojny 

światowej w 1917 przez księdza Nitz-
ke”. W tym samym czasie ufundowano 
bardzo podobną kapliczkę, stojącą 
przy polnej drodze niedaleko ulicy 
Powstańców Śląskich. Niestety, w tym 
przypadku nie umieszczono żadnych 
dodatkowych napisów. Również przy 
polnej drodze będącej przedłużeniem 
ulicy Powstańców Śląskich znajduje się 
kolejna kapliczka. Obecna pochodzi 
z 1988 roku i została wybudowana w 
miejscu, gdzie stał drewniany krzyż. Na-
jbardziej okazała w Centawie jest figura 
św. Jana Nepomucena pochodząca z 
1903, którą można zobaczyć wjeżdżając 
do wsi od strony Błotnicy Strzeleckiej. 
W Centawie znajduje się kilka krzyży 
drewnianych, lecz niestety nie znam 
ich historii.

Gąsiorowice są bogate w kaplic-
zki i krzyże przydrożne. Najstarszy z 
nich stoi w przysiółku Bokowe. Został 
ufundowany prawdopodobnie w XVIII 
wieku (choć bardziej prawdopodobny 
wydaje się XIX wiek) przez Aleksandra 
i Karolinę Bock. Budowniczym był 
Ronisch z Opola. Na skrzyżowaniu ulic 
Szkolnej i Młyńskiej, w lesie, znajdują 

się dwa krzyże i jedna kapliczka. Ka-
pliczka pochodzi z początku XX wieku 
i została ufundowana w miejscu, gdzie 
zginęli młodzi jadący na ślub. Kapliczka 
ta ostatnio padła ofiarą wandali, którzy 
zniszczyli znajdującą się w niej figurę. 
Historii dwóch krzyży nie znam. Jeden 
z nich to rzadki na naszym terenie met-
alowy krzyż umieszczony na kamieniu. 
Podobny napis jak w Barucie dotyczący 
z fundatora i proboszcza umieszczono 
na krzyżu przy ulicy Polnej. Jako funda-
torzy wskazani są ks. Henryk Pichen i 
parafianie z Gąsiorowic. Krzyż pochodzi 
z 2008 roku.

W Jemielnicy z racji jej historii 
znajduje się dużo kapliczek i krzyży. 
W swoich poszukiwaniach skupiłem 
się jednak na krzyżach, kapliczkach 
i figurach przydrożnych. Pominąłem 
więc obiekty usytuowane na terenach 
klasztornych i z klasztorem związanych. 
Samych krzyży i  kapl iczek jest 
kilkanaście. Pochodzą one przeważnie 
z początku XX wieku. Przy ulicy Wiejsk-
iej stoi krzyż pochodzący z 1902 roku, 
ufundowany wg przekazów przez rol-
nika, którzy po sprzedaży swojej ziemi 

wyprowadził się z Jemielnicy. Kilka lat 
starszy jest krzyż ufundowany przez Flo-
riana Krawca, który również wyjechał z 
Jemielnicy. Na krzyżu znajduje się tabli-
ca z napisem „O wy wszyscy którzy tą 
drogą idziecie przybliżcie się i zobaczcie 
jeśli jest boleść jaka jako boleść moja”. 
Stojąc przed krzyżem przy ulicy Wiejsk-
iej można zauważyć w oddali kapliczkę  
stojącą w polu, a kilkadziesiąt metrów 
dalej - duży metalowy krzyż ufundow-
any przez rodzinę Mrass. Obok łowiska 
Gajdowe (choć wg serwisu geoportal 
znajduje się na terenie Dziewkowic) 
znajduje się kapliczka będąca wotum 
dziękczynnym za powrót z więzienia. 

W Łaziskach znajduje się kapliczka 
z 1887 roku, wybudowana prawdo-
podobnie w miejscu, gdzie wcześniej 
stała inna. Na jej ścianach umieszczono 
tablice z nazwiskami mieszkańców 
Łazisk, którzy zginęli w czasie I i II wojny 
światowej. Przy ulicy Strzeleckiej z kolei 
stoi krzyż ufundowany przez rodzinę 
Zientek na pamiątkę tragicznej śmierci 
dwóch synów. Historia krzyża sięga 
1904 roku.

W Piotrówce znajdują się trzy 
krzyże, jednak nie znam ich historii. I jak 
zwykle – proszę Czytelników o pomoc: 
podzielcie się swoimi wiadomościami 
na ten temat.

W  W i e rc h l e s i u  z n a j d z i e my 
kapliczkę, której dzieje sięgają wg 
przekazów początków XVIII wieku. 
Patronem kapliczki jest św. Jan Chr-
zciciel. Kapliczka została w 2019 roku 
wyremontowana – przebudowano 
m.in. zadaszenie nad wejściem. Pod 
koniec XIX wieku został ufundowany 
krzyż znajdujący się na skrzyżowaniu 
ulicy Wiejskiej z drogą prowadzącą 
do Zawadzkiego. Obecny krzyż jest 
współczesny. Poprzedni został zniszc-
zony kilkanaście lat temu. Przy ulicy 
Polnej znajduje się kolejny krzyż – 
poświęcony 25.05.2001 przez probo-
szcza Henryka Pichenia. Historię tego 
krzyża i znajdującej się na nim figury 
Jezusa jak i innych nie wymienionych 
tutaj krzyży i kapliczek można znaleźć 
na mojej stronie www.kapliczkistr-
zeleckie.pl. 

Wojciech Majkowski

Nauczyciel 1 (geografia): - Poprz-
edni rok i szybka decyzja o zamknięciu 
szkół pokazały, że sprawa jest poważna. 
Wakacje to jednak okres rozluźnienia, 
względnego uspokojenia emocji. 
Co dalej? Obawiam się, że nikt nie 
potraktuje na serio kolejnego alertu i 
zamknięcia szkół.

Nauczyciel 2 (język niemiecki): 
- Pandemia pokazała,  jak różne jest 
podejście do zagadnienia koronawiru-
sa w różnych krajach europejskich. 
W Polsce reżim, który staramy się 
utrzymywać, a na Zachodzie zdecydow-
anie luźniej. Miło jest znów zobaczyć 
uczniów, ale staramy się, aby to nie 
zagrażało ani naszemu, ani ich zdrowiu. 
Procedury postępowania w szkołach 
są rozbudowane, ale przestrzeganie 
zawartych w nich zaleceń nie budzi 
niczyich wątpliwości. Nauczyciele są 
w grupie podwyższonego ryzyka, a też 
mają rodziców, dzieci...

Nauczycielka 3 ( język polski): 
- Epoka zdalnego nauczania wiele 
nas wszystkich nauczyła. Umiemy 
obsługiwać różne programy, platformy, 
staliśmy się bardzo multimedialni. 
Jednocześnie potwierdziliśmy prawdę, 
że szkoła nie może istnieć ani bez nauc-
zycieli, ani bez uczniów. Tym bardziej 

Nowy rok szkolny 
w opiniach nauczycieli

cieszy mnie ponowne z nimi spotkanie 
na żywo. Zachowujemy reżim sanitarny, 
staramy się minimalizować ryzyko 
zarażenia. Oczywiście, boimy się o ich 
matury, studniówki, półmetki, wyjścia 
do teatru czy kina. Oby nie powtórzył 
się zeszłoroczny scenariusz...

Nauczycielka 4 (język angielski): 
- Zaczynając nowy rok szkolny, boję 
się nie tylko jako nauczycielka, ale też 
matka dzieci chodzących do szkoły. 
Zdalna nauka oznaczała dla mnie bard-
zo dużo pracy zawodowej, a dodatkowo 
pomoc własnym dzieciom. Godzenie 
tych ról było bardzo trudne i siłą rzeczy 
prowadziło do porównania: ile czasu 
pracuję ja, a ile inni. Nie chciałabym 
powtórki tego scenariusza.

Nauczyciel 5 (historia): - Wydaje 
się, że zrobiliśmy wszystko, co w 
naszej mocy, aby przygotować się do 
nowego roku szkolnego: wiemy, jak 
zachowywać zasady higieny, chodzimy 
w maseczkach, dezynfekujemy ręce, 
sprzęty. Nauczyciele w naszej szkole 
zostaną zaszczepieni na grypę. Czy to 
jednak ustrzeże nas przed powtórką 
zeszłorocznych wydarzeń? Tego nie 
wiem i nie ukrywam, to właśnie budzi 
moje obawy.

Zapisała Dorota Maćkula

Centawa - kapliczka w polu Jemielnica - krzyż Floriana Krawca Kapliczka - Gajdowe Kapliczka - Łaziska Krzyż - Bokowe

Miało być pięknie. Zamierzenia 
były wspaniałe, ale niezwykle kosztow-
ne. Te planowano jednak w lepszych 
gospodarczo czasach. I tak okazało się, 
że projekt o wartości ponad 40 mln zło-
tych jest zbyt drogi. Potem go okrojono. 
Nadal miało być pięknie. Dzięki projek-
towi „Ochrona dziedzictwa kulturowe-
go Pomnika Historii Góra Św. Anny”, 
który znalazł się ma liście zatwierdzonej 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w październiku 2017 r. 
do dofinansowania w ramach VIII osi 
priorytetowej Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020. Miał 
być realizowany wspólnie przez dwa 
samorządy: Gminę Leśnica i Powiat 
Strzelecki, a jego wartość opiewała 
na ponad 12,3 miliona złotych, w tym 
wartość dofinansowania ze środków UE 
to ponad 8,5 miliona. Dwa zabytkowe 
obiekty – Pomnik Czynu Powstańczego 
i amfiteatr – odrębne i funkcjonujące 
niezależnie od siebie – miały zostać 
tak zmodernizowane, by przyciągały 
turystów nie tylko z powodu swojej 
historii. Miały żyć. Właściwie: tętnić 
życiem. Jednak kwota, jaka obydwa sa-
morządy miały przeznaczyć na „drugie 
życie” okazała się zbyt mała w stosunku 
do oczekiwań potencjalnych wyko-

Jednak będzie drugie życie Pomnika Historii?
nawców. Kilkakrotnie 
ogłaszane przetargi 
nie dały oczekiwane-
go efektu: najtańsza 
oferta sięgała 18 mi-
lionów, czyli blisko 
sześć więcej, niż moż-
na było zapłacić.

Od 2019 Powiat 
Strzelecki starał się o 
zwiększenie rządowej 
dotacji na moderniza-
cję. Moment wyda-
wał się dobry: Sejm ustanowił rok 2019 
Rokiem Powstań Śląskich. Nie wyszło. 

Ale… może jednak coś uda się 
osiągnąć. 

22 maja tego roku podczas wizyty 
na Górze św. Anny premier Mateusz 
Morawiecki mówił: - Wraz z władzami 
samorządowymi, wojewodą oraz mini-
strem kultury i dziedzictwa narodowe-
go chcemy, żeby to wyjątkowe miejsce 
odzyskało swój przepiękny blask. 

Trzeba wziąć jednak pod uwagę, 
że był to okres przed wyborami pre-
zydenta RP.

20 sierpnia 2020 r. na liście opol-
skich propozycji do Krajowego Planu 
Odbudowy przekazanej przez Zarząd 
Województwa Opolskiego do Mini-
sterstwa Funduszy i Polityki Regional-
nej znalazł się kompleksowy projekt 

dotyczący Góry Świętej Anny! - Był 
wcześniej w  Kontrakcie Terytorialnym, 
ale do tej pory nie udało się go zreali-
zować – mówił na konferencji prasowej 
marszałek Andrzej Buła.

Ów Krajowy Plan Odbudowy Kra-
jowy Plan Odbudowy to dokument, 
na podstawie którego Polska może się 
ubiegać o dodatkowe 57,2 mld euro, 
które Komisja Europejska przeznacza 
na Instrument na Rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności. Polskie regio-
ny mogły zgłaszać projekty gotowe do 
realizacji. Projekt rewitalizacji Pomnika 
Czynu Powstańczego i amfiteatru na 
Górze św. Anny jest gotowy. Gdyby 
tak udało się pozyskać finansowanie z 
funduszy unijnych byłoby wspaniale, 
bo projekty, które w ramach KPO otrzy-
mają 100 proc. dofinansowania, mają 
zostać zrealizowane do 2026 r.
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Zapraszamy dzieci i młodzież oraz rodziców, nauczy-
cieli, którzy potrzebują porady i wsparcia. Pracujemy 
w reżimie sanitarnym. Prowadzimy diagnozy i terapie. 
Służymy radą i pomocą.

W nowym roku szkolnym planujemy kontynuować 
rozpoczęte wcześniej projekty oraz zaoferować pomoc 
w  sposób odpowiadający potrzebom  czasu pandemii.

Proponujemy porady dla osób przebywających w kwarantannie, które chcia-
łyby porozmawiać z psychologiem. Będą one przesyłane zdalnie, drogą mailową 
lub udzielane telefonicznie. Każda z osób zostanie indywidualnie umówiona na 
poradę z psychologiem.

Kontynuowany będzie cykl konfe-
rencji „Dziecko w szkole” dla rodziców 
i wychowawców. W lutym odbyło się 
spotkanie na temat dysleksji. Zaplano-
wane, kolejne spotkania nie odbyły się 
ze względu na zagrożenie epidemiolo-
giczne. Pragniemy je kontynuować w 
zmienionej formie. Będą to nagrane 
webinaria, które umieścimy na naszej 
stronie facebookowej i internetowej. 
Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie 
pracy z dziećmi zdolnymi pt. „Mam 
talent” a kolejne związane będzie  
młodzieży pt. Problemy wieku dojrze-
wania”.

Centrum Szkoleniowo-Doradcze 
związane z całościowymi zaburze-
niami rozwojowymi ze szczególnym 
uwzględnieniem spektrum autyzmu 
to nowa propozycja wsparcia dla ro-
dziców, nauczycieli i wychowawców. 
Wsparcie metodyczne specjalistów, 
propozycje narzędzi badawczych, kon-
sultacje to nasza nowa oferta.

Rozpoczynamy także cykl „Radość 
czytania. Książki polecane”. Pracow-
nicy Poradni proponować będą lek-

turę na czas wolny, która w ciekawy i 
przystępny sposób wzbogaci wiedzę z 
psychologii i pedagogiki.

Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Strzelcach Opolskich wzboga-
ciła się o najnowsze narzędzia badaw-
cze. Leiter -3 jest testem przeznaczo-
nym do oceny inteligencji niewerbalnej, 
pamięci niewerbalnej i uwagi. Badanie 
odbywa się bez użycia słów, co pozwala 
na wykorzystanie go w badaniu osób 
w wieku 3-20 lat, z którymi kontakt 
jest utrudniony lub niemożliwy. Daje 
to możliwość śledzenia postępu w 
zakresie zdolności poznawczych zacho-
dzących wraz z wiekiem lub dzięki spe-
cjalnym oddziaływaniom edukacyjnym.

Planujemy zakup nowych  narzędzi 
badawczych i diagnostycznych, tak 
aby wzbogacić  formy wsparcia dzieci 
i młodzieży.

Zapraszamy na naszą stronę inter-
netową i facebookową.

Mirosława Stańczak
Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Strzelcach Opolskich

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                  
w Strzelcach Opolskich zaprasza  

w nowym roku szkolnym 2020/2021

Powiat Strzelecki realizuje projekt 
pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” w 
ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie 
kształcenia ogólnego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego współfinansowane-
go przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projektem są objęci uczniowie Szkoły 
Podstawowej Specjalnej przy DPS w 
Zawadzkiem, która wchodzi w skład 
ZSS w Zawadzkiem oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy przy DPS  
w Kadłubie, które wchodzą w skład ZSS 
w Kadłubie. Okres realizacji projektu 
został wydłużony do stycznia 2021 roku 
(zakończenie rzeczowe - 31.12.2020 r., 
zakończenie finansowe - 31.01.2021 r.).

Epidemia wydłużyła projekty
Powiat Strzelecki realizuje projekt 

pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy” w 
ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie 
kształcenia zawodowego, Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego współfinan-
sowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Projektem są objęci ucznio-
wie Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Zawadzkiem oraz Zespołu Placówek 
Oświatowych w Leśnicy. Okres realizacji 
projektu został wydłużony do sierpnia 
2021 roku (zakończenie rzeczowe - 
31.07.2021 r., zakończenie finansowe 
– 30.08.2021 r.).

Ad multos annos!

Pani Teresa Skowronek, która 6 września br. obchodziła jubileusz 90 rocznicy 
urodzin, pochodzi z Suchodańca. W Otmicach, gdzie świętowała tak doniosłą 
uroczystość, mieszka od 1953 roku. Pochodzi z licznej rodziny: siedmioro ro-
dzeństwa. Sama dochowała się dwóch córek (mieszka u jednej z nich), trzech 
synów oraz 13 wnuków i 14 prawnuków. Jest bardzo aktywna; lubi czytać książki, 
rozwiązywać krzyżówki. Nawet – sprzątać. 

Wśród gości, którzy licznie odwiedzili Jubilatkę z urodzinowymi upominka-
mi, nie mogło zabraknąć przedstawicieli Gminy Izbicko i Powiatu Strzeleckiego; 
w naszym imieniu Jubilatce gratulował i składał najlepsze życzenia Jan Zubek, 
członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
odpowiada na pytania mieszkańców
Podpisałam umowę na instalację 

fotowoltaiczną w moim miejscu za-
mieszkania. Przedsiębiorca prowadził 
bardzo agresywną technikę sprzedaży, 
zapewniał mnie o rabatach, które 
obowiązują tylko danym dniu, zapew-
niał, że to bardzo korzystna oferta i 
na siłę praktycznie zmusił mnie do 
podpisania umowy. Po przeanalizo-
waniu okazało się, iż oferta ta wcale 
nie jest korzystna. Chcę odstąpić od 
tej umowy, jednak przedsiębiorca 
straszy mnie kilkutysięczną karą. Jakie 
mam prawa?

Jeżeli umowa została zawarta poza 
lokalem przedsiębiorstwa, konsument 
ma prawo odstąpienia od takiej umowy 
bez żadnych kosztów do 14 dni i wszel-
kie inne postanowienia umowy, które 
wyłączają prawo odstąpienia mogą być 
zakazanymi klauzulami umownymi. Są 
wyjątki gdzie prawo odstąpienia nie 
przysługuje jednak jeżeli nie doszło do 
realizacji usługi za zgodą konsumenta 
w tym przypadku można skutecznie od-
stąpić od umowy. Nie może być również 
w tym przypadku żadnej kary umownej.

Konsument może odstąpić od 
umowy, składając przedsiębiorcy 
oświadczenie o odstąpieniu od umo-
wy. Może je złożyć na formularzu albo 
w innej, najlepiej pisemnej formie i 
wysłać listem poleconym za potwier-
dzeniem odbioru; może też złożyć je 
osobiście w lokalu przedsiębiorcy, 
za potwierdzeniem dostarczenia. 
Niektórzy sprzedawcy umożliwiają 
odstąpienie od umowy za pomocą 
swojej strony internetowej. W takim 
przypadku muszą potwierdzić otrzy-
manie oświadczenia,  np. wysyłając 
e-mail do konsumenta. W przypadku 
odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość (lub poza lokalem przed-
siębiorstwa) umowę uważa się za 
niezawartą. Jeżeli konsument złożył 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
zanim przedsiębiorca przyjął jego ofer-

tę, oferta przestaje wiązać. Zarówno 
przedsiębiorca, jak i konsument mają 
w tej sytuacji obowiązek rozliczenia się. 
Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania oświadczenia konsumenta 
o odstąpieniu od umowy, zwrócić kon-
sumentowi wszystkie dokonane przez 
niego płatności, w tym koszty dostar-
czenia rzeczy. Powinien dokonać tego 
przy użyciu takiego samego sposobu 
zapłaty, jakiego użył konsument, chyba 
że konsument wyraźnie zgodził się na 
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się 
dla niego z żadnymi kosztami.

Pamiętajmy, by dokładnie analizo-
wać każdą ofertę, zwłaszcza składaną 
nam w miejscu zamieszkania, uniknie-
my potem problemów z odstąpieniem 
od umowy i niepotrzebnych stresów. 

Spłaciłam wcześniej kredyt kon-
sumencki i zwróciłam się do banku o 
proporcjonalny zwrot kosztów. Odmó-
wiono mi. Czy warto dalej dochodzić 
swoich praw, słyszałam, że zostały 
wydane kolejne decyzje i koszty mu-
szą być zwracane proporcjonalnie 
konsumentom.

Oczywiście, zawsze warto docho-
dzić swoich praw i w tym przypadku 
Pani żądania są w pełni uzasadnione. 
Prezes UOKiK wydał decyzje wobec 
14 największych banków oraz 18 firm 
pożyczkowych w związku z rozliczenia-
mi w przypadku wcześniejszej spłaty 
kredytu konsumenckiego. Zgodnie 
z przepisami, stanowiskiem Prezesa 
UOKiK i wyrokiem TSUE, jeśli konsu-
ment spłacił kredyt przed terminem, 
pożyczkodawca musi mu zwrócić 
proporcjonalną część pobranych opłat 
i prowizji, z zastosowaniem metody 
liniowej. Jeśli mamy podejrzenia, że 
instytucja finansowa nieprawidłowo 
rozliczyła opłaty możemy wejść na 
stronę - finanse.uokik.gov.pl i spraw-
dzić na kalkulatorze orientacyjną kwotę 

zwrotu w celu złożenia reklamacji i jak 
najszybszego odzyskania pieniędzy. W 
sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu 
konsumenckiego lub pożyczki banki i 
firmy pożyczkowe muszą się uczciwie 
rozliczyć z wszystkich pobranych opłat 
i prowizji. Przy obliczaniu kwoty zwrotu 
z kosztów pozaodsetkowych właściwa 
do zastosowania jest metoda liniowa. 

Po wyroku TSUE Prezes UOKiK 
wydał decyzje wobec następujących 
firm pożyczkowych (w kolejności alfa-
betycznej: Aasa Polska, Eurocent, Euro-
expert, Euro Providus, Everest Finanse, 
Honesta Finanse, iCredit, Kredyty 
Partnerskie, Mikrokasa, Optima, Profi 
Credit Polska, Takto Finanse, Unilink 
Cash, Vivus Finance, Zaplo oraz Złotów-
ka Duo, Złotówka Bis, Złotówka Three. 
Część z nich już wcześniej zaniechała 
nieprawidłowych rozliczeń, część zosta-
ła do tego zobligowana wskutek decyzji 
Prezesa Urzędu. Klienci wszystkich firm 
pożyczkowych mogą składać reklama-
cje i żądać proporcjonalnego zwrotu 
opłat i prowizji za wcześniej spłacony 
kredyt konsumencki lub pożyczkę z 
zastosowaniem metody liniowej.

Metoda liniowa polega na tym, że 
instytucja finansowa dzieli wszystkie 
koszty pozaodsetkowe przez liczbę 
dni kalendarzowych, w których miała 
obowiązywać umowa. Wynik mnoży 
przez liczbę dni, o które skrócono okres 
kredytowania i tę kwotę powinna od-
dać konsumentowi. Konsumenci mogą  
ubiegać się o zwrot części opłat za 
spłacony wcześniej kredyt konsumen-
cki lub pożyczkę, jeżeli zawarli umowę 
po wejściu w życie ustawy o kredycie 
konsumenckim, tj. po 18 grudnia 2011 
roku. Terminy przedawnienia roszczeń 
wynoszą 10 lat dla spłat dokonanych 
przed 9 lipca 2018 r., 6 lat - dla spłat 
dokonanych po tej dacie.

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

- Wprowadziliśmy ścisłe proce-
dury przyjęć na oddziały, tak, aby nie 
wprowadzić tam koronawirusa – mówi 
dyrektor Szpitala Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich Beata Czempiel. 
- Dlatego też każdy pacjent trakto-
wany jest jako potencjalnie zakażony. 
Dzięki temu już kilkakrotnie udało się 
nam uchronić przed rozszerzeniem 
się epidemii. Każdy przyjmowany do 
szpitala wypełnia ankietę, pobierane 
są wymazy do testów. Na Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym mamy pięć 
izolatek. Jednak zdarza się, że na wy-

Ten wspaniały jubileusz pod ha-
słem „Pamięć Łączy Pokolenia – Spot-
kanie Pokoleń” Szkoła Podstawowa, 
wchodząca w skład Zespołu Placówek 
światowych w Rozmierce obchodziła 4 
września. Było uroczyście, ale i fami-
lijnie: bo w całość obchodów zaanga-
żowali się dawni i obecni uczniowie, 
przedszkolaki, rodzice, nauczyciele…

W imieniu władz i całej społeczno-
ści Powiatu Strzeleckiego gratulacje i 
życzenia przekazał na ręce dyrektor 
Ireny Pachołek wicestarosta Walde-
mar Gaida.

90 lat szkoły w Rozmierce

Cesarskie cięcie z COVID-19
niki testów czekać nie możemy. Jeśli 
zachodzi potrzeba pilnej interwencji 
lekarskiej, przystępujemy do niej nie-
zwłocznie. Z zachowaniem oczywiście 
wszelkich ostrych wymogów sanitar-
nych i zabezpieczeniem wszelkiego 
niezbędnego sprzętu, który mógłby 
być wykorzystany w razie potrzeby. Tak 
właśnie było w przypadku pacjentki, 
która trafiła do nas w terminie bliskim 
porodu. Kiedy okazało się, że niezbęd-
ne jest wykonanie cesarskiego cięcia 
z powodu podejrzenia niedotlenienia 

płodu – a to stan zagrażający dla życia 
zarówno mamy jak i dziecka – zostało 
ono wykonane. Po porodzie mama i 
dziecko zostały przewiezione do jed-
noimiennego szpitala w Raciborzu, 
Jak wspomniałam, nie był to pierwszy, 
ani zapewne ostatni taki przypadek. Z 
każdym musimy sobie poradzić: szpital 
po to właśnie jest. Naszym zadaniem 
jest ratować zdrowie i życie. I to robi-
my. Nawet w tak trudnym czasie, jak 
zagrożenie epidemiologiczne. Jesteśmy 
do tego przygotowani.
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tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego 
dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego (3)

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON 

odpłatność połączeń
DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA 
DOSTĘPU

16 Fundacja „Bądź 
dobroczyńcą” 

Bezpłatne doradztwo 
specjalistyczne (prawne, 

psychologiczne, 
wychowawcze, zawodowe, 

socjalne, ekonomiczne, 
pedagogiczne

ul. W. Reymonta 
49 a

45-072 Opole

tel. 505 287 466
tel. 77 441 12 29
fax. 77 441 12 29

Poniedziałek – Piątek 
8.00 – 16.00 

Poradnictwo specja-
listyczne po wcześ-

niejszym umówieniu 
we wtorki i środy 
w ww. godzinach

info@dobroczynca.
org

Zgodnie z 
zakresem 

poradnictwa

17 Poradnia 
Psychologiczno- Pe-

dagogiczna  
w Strzelcach Opol-

skich

-udzielanie dzieciom 
i młodzieży pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej oraz 
pomocy w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu.
-udzielanie rodzicom 

i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicz-
nej związanej z wychowywa-

niem i kształceniem dzieci 
i młodzieży.-bezpośrednia 

pomoc psychologiczno-
-pedagogiczna dla dzieci, 

młodzieży i rodziców umożli-
wiająca wybór różnorodnych 

form wsparcia indywidual-
nego i grupowego (np. grupy 

psychoedukacyjne, grupy 
terapeutyczne, wykłady, 
warsztaty, konsultacje, 
terapię pedagogiczną 

i psychologiczną).

ul. Bolesława 
Chrobrego 5 

47 – 100 Strzelce 
Opolskie

tel./faks  77 461 
30 26

pn.-pt.: 8.00-15.00 http://www.pp-
pstrzelce.szkolna-

strona.pl/

pppstrzelce@o2.pl

Zgodnie z 
zakresem 

poradnictwa

18 Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Strzelcach 
Opolskich

Pomocy społecznej 
udziela się osobom i 

rodzinom w szczególności                              
z powodu: bezdomności, 

bezrobocia, 
ubóstwa, sieroctwa 

niepełnosprawności, 
długotrwałej lub ciężkiej  

choroby, przemocy                        
w rodzinie, potrzeby 

ochrony ofiar handlu ludźmi, 
ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności, 
bezradności, spraw 

opiekuńczo – 
wychowawczych, 

prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza                            

w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych, 

świadczenia  rodzinne

ul. Krakowska 16 
47 – 100 Strzelce 

Opolskie 

tel. 77 463 08 70 
fax. 77 463 08 99 

Poniedziałek:               
7.30-17.00

Wtorek-Czwartek:       
7.30-15.30

Piątek:                          
7.30-14.00

http://www.
opsstrzelce.pl/

info@opsstrzelce.pl

Zamieszkanie 
na terenie 
Powiatu 

Strzeleckiego

PSYCHOLOGICZNE,  ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  I  INNYCH  UZALEŻNIEŃ

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

PEDAGOGICZNE

POMOC  SPOŁECZNA
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Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

Za nami wakacje a wraz z nimi cykl 
plenerowych imprez , które odbyły 
się w Ogrodzie Powiatowego Cen-
trum Kultury w Strzelcach Opolskich.  
Wydarzenia,  zorganizowane dzięki 
realizacji projektu pn.: „Kulturalny Au-
tobus”, skierowane były do wszystkich 
mieszkańców powiatu strzeleckiego, 
którzy mogli jednocześnie skorzystać z 
darmowego dojazdu i powrotu. 

Pierwszą imprezą z cyklu było kino 
plenerowe, które odbyło się 19 lipca 
2020 r. o godzinie 21.00. Widzowie 
mieli okazję zapoznać się z polską 
twórczością filmową. Na ekranie 
wyświetlono bowiem polski dramat 
„Córka trenera”, traktujący o proble-
mach z jakimi boryka się współczesna 
młodzież. 

W dniu 31 lipca 2020 r., kolejnym 
przystankiem na trasie kulturalnego 
autobusu był spektakl muzyczno-
-teatralny o Nocy Świętojańskiej pt.: 
„ŻYWIOŁY”. Spektakl był połączeniem 
artystycznego performance, przepla-
tany elementami iluzji, tańca, muzyki 
i akrobatyki. Wisienką na torcie był 
widowiskowy pokaz Teatru Ognia. To 
wszystko w nawiązaniu do tradycji, 
kultury i obyczajów, związanych z 

Kulturalne Lato za nami!

Wigilią Św. Jana.
W niedzielę 30 sierpnia 2020 r. 

w Ogrodzie naszego Centrum mie-
liśmy przyjemność gościć jedną z 
mainstreamowych artystek polskiej 
sceny muzycznej, autorkę tekstów 
oraz producentkę muzyczną – Natalię 
Kukulską. Dzięki takim utworom jak 
Miau, Piosenka światłoczuła, Halo tu 
ziemia każdy z nas mógł znaleźć coś 
dla siebie. Ten unikatowy koncert, 
skierowany do całych rodzin, pozwolił 
każdemu przenieść się w świat nieza-
pomnianych melodii i dźwięków. 

Z uwagi na sytuację epidemicz-
ną, imprezy różniły się od tych z lat 
ubiegłych, ale publiczność odpo-
wiedzialnie podchodziła do zaleceń 
organizatorów. Nowością było także 
przeniesienie wybranych wydarzeń do 
sieci. Spektakl o Nocy Świętojańskiej 
był transmitowany na profi lu Faceboo-
kowym Powiatowego Centrum Kultury 
i te osoby, dla których zabrakło wej-
ściówek by stacjonarnie wziąć udział w 
wydarzeniu, mogły śledzić je on-line. 

Wielu artystów podkreślało rów-
nież, że są to ich pierwsze występy na 
scenie po dłuższej przerwie spowodo-
wanej pandemią.

P r z e d  n a m i 
kolejne wydarze-
nia, między innymi 
spektakl uliczny 
„Baśniowa podróż 
klaunów” czy spot-
kanie autorskie z 
Mariuszem Szczy-
głem, na które już 
dz iś  serdecznie 
zapraszamy. Szcze-
góły na stronie in-
ternetowej PeCeKu 
oraz profi lu FB.

Anna Szopa-Halek


