
Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Strzeleckim

• LO im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich:                        
Barbara Górecka-Uryga, Anna Rozmus, Małgorzata Szecel,     
Wiesława Tubek i Jan Wróblewski

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Op.: 
Teresa Macioł i Mirosława Stańczak

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem: 
Gabriela Mainka-Jałowy i Michał Franczak

Tradycyjnie Dzień Edukacji Narodowej to okazja do uhonorowania Nagrodą Starosty Strzeleckiego nauczycieli i pedagogów 
z placówek, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym. Tegoroczna uroczystość - 14 października – była 
znacznie skromniejsza niż w latach poprzednich: na wszystkim kładzie swój cień koronawirus. W dodatku konieczne były 
maseczki, konieczne zachowanie dystansu… Ale… wcześniej do wszystkich placówek oświatowych, dla których Powiat 
Strzelecki jest organem  prowadzącym dotarły torty, ufundowane przez nasz samorząd.

Rozmowa z Arturem Walkowiakiem, Nauczycielem Roku - na str. 5

Zaszczytny tytuł Nauczyciela Roku zdobył Artur Walkowiak, nauczyciel w ZSS przy DPS w Zawadzkiem.
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• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich: 

 Dawid Imiełowski, Daniel Paździor, Romana Straszewska, Rafał 
Biskup i Halina Kajstura

• Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy: Ewa Kubiszok
• ZSS przy DPS w Kadłubie: Roman Bem
• ZSS przy DPS w Zawadzkiem: Agnieszka Szampera

W roku 2020 Nagrodę Starosty Strzeleckiego otrzymali:

Ten pojazd to elektryczny autobus użyczony przez czeskiego producenta 
strzeleckiemu PKS-owi do testów. Wszyscy są nim zachwycenie: cichy, niskoemi-
syjny, komfortowy. Czy będzie takich więcej w naszym powiecie? – o tym na str. 2

Jeździ się fantastycznie!
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Autobus elek-
tryczny ma 11,5 m 
długości i jest w sta-
nie pomieścić ok. 70 
pasażerów (w tym 29 
miejsc siedzących). 
W środku – cichutko, 
klimatyzacja, gniazd-
ka USB. Szybkość – 80 
km/h, maksymalny 
zasięg przy jednym 
ładowaniu to 200 km.

Czy na naszych drogach pojawią się kolejne takie autobusy?
Zapewne tak. Kiedy? To wszystko zależy od tego, czy uda się nam – w ramach 

Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – pozyskać środki unijne. Rysują się na 
to szanse w ramach programowania przyszłej perspektywy finansowej – na lata 
2021-2027. Powiat Strzelecki niedawno złożył kilka wniosków możliwych do 
realizacji wśród Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Jeden z nich jest dotyczy zakupu oraz wymiany taboru autobusowego, w 
tym zakup taboru elektrycznego, na proekologiczny spełniający najwyższe normy 
ekologiczne. Przewidziano również modernizację dworca przesiadkowego w celu 
poprawy warunków podróży dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami.

To więc raczej przyszłość, ale przy obecnym nacisku na działania proeko-
logiczne, perspektywy rysują się całkiem jasno. Tyle, że te autobusy są drogie. 
Dwukrotnie droższe od „diesli” - mówi Jacek Król, prezes PKS SA w Strzelcach 
Opolskich. – Bez dotacji nikt się nie zdecyduje na taki zakup. Trzeba też byłoby 
pomyśleć o nowych przyłączach elektrycznych. Teraz testujemy jedne autobus, 
ale przy większej ilości stacja ładowania pojazdów będzie niezbędna.

Rozpoczęły się od informacji z 
prac Zarządu Powiatu, którą przed-
stawił wicestarosta Waldemar Gaida.

Kolejne punkty porządku obrad, 
poświęcone były właśnie zagadnie-
niom finansowym. Po zaprezento-
waniu Informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej 

Sesja Rady Powiatu

za I półrocze 2020 r. – co należy do 
kometencji Zarządu Powiatu - radni 
przystąpili do głosowania nad projek-
tem uchwały w sprawie przyjęcia tej 
informacji - przyjęto ją jednogłośnie. 

Kolejnym punktem była Informa-
cja o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu za I półrocze 2020 r. Radni 

ją zaakceptowali w całości, a uchwałę 
w tej sprawie przegłosowali jedno-
myślnie. 

Kolejne projekty uchwały również 
przyjęto bez żadnych poprawek, i bez 
głosów sprzeciwu czy wstrzymują-
cych się.

W taki sposób przyjęto uchwały 
w następujących sprawach:
-  przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania za pierwsze półrocze 
2020 roku planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury, 
dla której Organizatorem jest 
Powiat Strzelecki; 

-  przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania za pierwsze półrocze 
2020 roku planu finansowego 
samodzielnego publicznego za-
kładu opieki zdrowotnej, dla 
którego organem założycielskim 
jest Powiat Strzelecki - Szpi-
tala Powiatowego im. Prałata 
J.Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich.

-  zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2020-2024

-  zmiany budżetu i zmian w budże-
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2020.

-  udzielenia z budżetu Powiatu 

Strzeleckiego pomocy finanso-
wej Powiatowi  Przemyskiemu 
(niewielką wprawdzie kwotą, 
ale każde środki się przydadzą w 
przypadku pomocy tym, których 
uprawy ucierpiały w wyniku 
ulewnych dreszczów jeszcze w 
czerwcu tego roku)

-  nowelizacji uchwały sprawie 
określenia zadań realizowanych 
przez Powiat Strzelecki, na które 
przeznacza się środki Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i wy-
sokości środków na ich finanso-
wanie.

Na ostatnią środę października, 30 września, zwołano obrady kolejnej, 22. 
w tej kadencji sesji. Właściwie niemal w całości poświęcona była zagadnie-
niom finansowym. Jedynym wyjątkiem byłaInformacja Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego i Izby Rolniczej o stanie rolnictwa w Powiecie Strzeleckim.

Wszystkie materiały, jak zawsze, były dogłębnie omawiane wcześniej na 
posiedzeniach komisji problemowych Rady Powiatu, tak więc same obrady 
przebiegły niezwykle sprawnie i szybko, a uczestniczyło w nich 16 radnych. 

Jeździ się fantastycznie!
dok. ze str. 1

W dniu 5 października 2020 roku 
odbył się posiedzenie Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
z udziałem Wójtów, Burmistrzów i 
przedstawicielami powiatowych służb, 
inspekcji i straży. Omawiano aktualny 
stan epidemiologiczny związany z 
rosnąca liczbą zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2.

Przypomniano najistotniejsze 
punkty jesiennej strategii walki z 
epidemią, w tym kierowanie na testy 
osób podejrzanych o zakażenie. Zwró-
cono szczególną uwagę na potrzebę 
zapewnienia bezpieczeństwa perso-
nelowi i pensjonariuszom Domów 
Pomocy Społecznej. 

Do wszystkich uczestników posie-
dzenia zwrócono się o podjęcie działań 

W nocy z 25 na 26 
września 1946 roku gru-
pa kilkudziesięciu żoł-
nierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych należących 
do oddziału kpt. Hen-
ryka Flamego, ps. Bar-
tek została podstępem 
zwabiona, a następnie 
z premedytacją brutal-
nie zamordowana przez 
funkcjonariuszy UB i 
NKWD. Był to jeden z 
elementów tzw. „Opera-
cji Lawina”. Stodołę, do której nad ranem siłą doprowadzono żołnierzy NSZ wysa-
dzono w powietrze za pomocą zainstalowanych wcześniej min przeciwczołgowych.

Stało się już tradycją, że na tzw. Hubertusie w pobliżu Barutu w rocznicę tej 
zbrodni odprawiana jest msza polowa. W sobotę 26 września wziął w niej udział 
starosta Józef Swaczyna, który w imieniu społeczności powiatu strzeleckiego 
złożył wieniec.

Posiedzenie 
Komisji bezpieczeństwa

1 października br. w sali narad Sta-
rostwa odbyło się posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

Pierwszy temat to Analiza stanu 
bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go na terenie powiatu strzeleckiego i 
ocena pracy Komendanta Powiato-
wego Policji w Strzelcach Opolskich, 
która na podstawie zaprezentowanych 

materiałów i poprawy ogólnego stanu 
bezpieczeństwa wypadła pozytywnie. 

Kolejny punkt obrad to Informacja 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa epidemiologicznego 
dotyczącego  rozprzestrzenia się wiru-
sa SARS-CoV-2. Wszystkie informacje 
związane z tym tematem  omówiła 

Katarzyna Kanoza - Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny.

Informację o stanie bezpieczeń-
stwa weterynaryjnego przedstawił 
Powiatowy Lekarz Weterynarii Maciej 
Baranowski, a informację o stanie 
bezpieczeństwa budowlanego refe-
rował Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego Piotr Hamryszak.

organizacyjnych mających na celu ograniczenie ilości zakażeń oraz zaapelowano 
o przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Wnioski ze spotkania zostaną przesłane Wojewodzie Opolskiemu. 

Upamiętnienie żołnierzy Bartka
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- W nocy mieszkaniec powiatu źle 
się czuje, ma wysoką gorączkę, dzwo-
ni po pogotowie. Ono przyjeżdża i 
pacjent trafia na SOR. Co się dalej z 
nim dzieje, jeśli nie miał wcześniej 
zrobionego testu na koronawirusa?

- Pamiętajmy, że po pogotowie 
dzwoni się wtedy, gdy istnieje zagro-
żenie życia. I to nie pacjent, a dyspo-
zytor – po wywiadzie z chorym lub 
jego rodziną - decyduje, czy niezbędny 
jest wyjazd karetki, a nie zawsze jest. 
Jeśli pacjent trafi na SOR, to w miejscu 
segregacji zadecydujemy, czy będzie 
mu pobierany wymaz w kierunku 
COVID-19. Istotne jest, czy pacjent 
ma objawy wskazujące na COVID, 
czy miał kontakt z osoba zakażoną. 
Jeśli lekarz zadecyduje, że test trzeba 
jednak wykonać, ale pacjent może po 
udzieleniu doraźnej pomocy wrócić 
domu, tam czeka na wynik, pozostając 
w izolacji do chwili otrzymania wyniku 
testu. Jeśli pozostawienie pacjenta w 
szpitalu okaże się konieczne, wymaz 
jest wykonywany, a pacjent na wynik 
czeka w izolatce. W przypadku wy-
niku pozytywnego, taki pacjent jest 
przewożony do szpitala, w którym 
leczeni są pacjenci na COVID-19.  W 
szpitalu w Strzelcach Opolskich nie 
leczy się pacjentów z koronawirusem. 
Do 15 września wysyłaliśmy do szpitali 
przeznaczonych do leczenia COVID-19 
pacjentów nawet z podejrzeniem 
choroby, bez czekania na wynik. Od 
15 września możemy wysyłać tylko 
pacjentów z pozytywnym wynikiem. 
Bywa jednak i tak, że natychmiasto-
wa pomoc jest niezbędna. Wtedy nie 
czekamy na wynik, tylko podejmujemy 
konieczne działania, np. odbieramy  
poród lub przystępujemy do pilnej 

operacji, którą można wykonać w na-
szym szpitalu. Po czym, jak tylko stan 
pacjenta na to pozwala, pacjent jest 
przewożony do szpitala, który leczy 
COVID. W ten sposób osoba chora 
otrzymuje specjalistyczną pomoc, a 
my możemy podjąć proces dezynfekcji 
i  przygotować się do przyjęcia następ-
nego pacjenta. Tak stanowią wytyczne 
dla ochrony zdrowia. Specjalistyczna 
pomoc jest konieczna z uwagi na to, 
że stan pacjenta w tej chorobie może 
się nagle pogorszyć, zwłaszcza kiedy 
procedura medyczna mogła obniżyć 
jego odporność, lub kiedy choruje 
na choroby współistniejące. Musimy 
chronić też personel, żeby mógł leczyć 
kolejnych pacjentów. Krótki kontakt 
oznacza mniejsze zagrożenie.  W kra-
ju działają placówki tzw. covidowe i 
takie jak nasz szpital, które udzielają 
pomocy i przekierowują pacjenta do 
placówek covidowych.  Nie możemy 
pozwolić na paraliż naszej placówki. 
Zawsze jednak życie pacjenta jest 
najważniejsze.

- Czyli pacjent jest przewożony 
karetką, nie helikopterem? 

- Tak, karetką. Nie mamy lądowi-
ska dla helikopterów, więc nie możemy 
zamówić transportu lotniczego, a ża-
den helikopter LPR nie przyleci, jeśli to 
nie jest akcja ratunkowa. Rozumiem, 
że nawiązuje pani do przewiezienia 
do Raciborza pacjentki po porodzie, 
u której wynik testu na koronawirusa 
okazał się dodatni. Media społecznoś-
ciowe obiegły różne teorie spiskowe. 
Że niby wynik testu był nieprawidłowy, 
bo po kilku dniach był prawidłowy, że 
wynik testu był nieprawidłowy bo na-
leżało go wykonać dwa razy, że jak się 
choruje na astmę, to test zawsze jest 
pozytywny. Dlaczego daje się wiarę 
takim stwierdzeniom?! Badanie jest 
wykonywane w rekomendowanym 
laboratorium. Choroba się kończy, 
wynik może być już negatywny. Wie-
my, że ta choroba może trwać 10 dni, 
ale może też o wiele dłużej. Poza tym 
szpital musi wdrożyć postępowanie. 
Ciekawa jestem, co by pisano, gdyby 
nic nie zrobiono. Może będzie i tak, że 
inne szpitale nie będą mogły przyjąć 
naszego pacjenta, wtedy podejmiemy 
się dalszej opieki, ale w tym danym 
przypadku tak nie było. Przecież to 
lekarz decyduje, czy stan pacjenta 

pozwala na transport (tak było: dzie-
cko urodziło się zdrowe, komplikacji 
przy porodzie nie było). A zanim 
to nastąpi - przyjęcie pacjenta jest 
uzgadniane z lekarzem docelowego 
szpitala. Poza tym, transporty medycz-
ne są normalną procedurą medyczną. 
Wielokrotnie przewozimy pacjentów 
w celu wykonania specjalistycznej pro-
cedury, bo ich stan się pogarsza. Ale 
bywa i odwrotnie - do nas, na oddział 
intensywnej terapii, są przywożeni 
pacjenci z sąsiednich szpitali, kiedy 
po operacjach ich stan się pogarsza, a  
w tamtych szpitalach nie ma oddziału 
intensywnej opieki. Transport ratuje 
ludziom życie. Przecież oprócz karetek 
- zespołów ratownictwa medycznego, 
posiadamy dwie karetki do transpor-
tów międzyszpitalnych, a jak trzeba, 
to wzywamy dodatkową karetkę, np. 
do pacjentów covidowych. W takiej 
karetce jest personel medyczny, który 
odpowiada za pacjenta, reaguje na 
jego dolegliwości, np. w przypadku 
zwiększonego bólu można zwiększyć 
jego dawkowanie itd.  

Jak takie niesprawdzone informa-
cje w mediach wpływają na pracow-
ników szpitala? 

Wszelkie informacje, które po-
jawiły się w mediach, także tych 
społecznościowych, nie pochodzą 
od personelu naszego szpitala: nigdy 
osób postronnych nie informujemy o 
stanie zdrowia naszych pacjentów – to 
nieetyczne. W artykule w regionalnym 
dzienniku przytoczono jedną moją 
wypowiedź na temat stosowania 
procedur w szpitalu, bo tylko w tym 
temacie się wypowiedziałam. Nie 
wypowiadałam się na temat tego 
konkretnego przypadku w ogóle. 
Ponadto hejt, który wylał się na nas, 
wyzwiska w stylu „zbrodniarze”, „kaci”, 
groźby,  zapewne nie pozostaną bez 
echa z naszej strony. Nie może być 
na to przyzwolenia. Dlaczego ciągle 
reagujemy na czyjeś emocje, a nie 
sprawdzamy faktów? Uważam, że w 
tym przypadku poziom agresji był po 
prostu niedopuszczalny. Jeżeli chcemy 
walczyć z hejtem, to takie głosy należa-
łoby eliminować z dyskusji publicznej, 
a nie polemizować z nimi, szukać dru-
giego dna. Cały personel szpitala robi 
wszystko, by zapewnić jak najlepszą 
opiekę każdemu pacjentowi. Wszelkie 

skargi są dla nas pouczające, choć ta 
konkretnie nie w kwestii medycznej, 
czy organizacyjnej, ale socjologicznej.

- Ile w naszym szpitalu jest łóżek 
„covidowych”? IIe respiratorów moż-
na by przeznaczyć, w razie pogorsze-
nia sytuacji, dla ratowania chorych na 
koronawirusa? 

- Nasz szpital znajduje się na I 
poziomie walki z koronawirusem, czyli 
nie leczymy pacjentów zakażonych 
COVID-19. Mamy natomiast łóżka 
dla pacjentów podejrzewanych o za-
każenie – i takich łóżek mamy 10, w 
tym 4 na SOR, pozostałe – na każdym 
oddziale. Co do respiratorów – dyspo-
nujemy na SOR trzema respiratorami 
dedykowanymi do COVID, na czas 
pobytu pacjentów w tym oddziale. Na 
oddziale intensywnej terapii każde łóż-
ko jest z respiratorem, bo taka jest jego 
specyfika. Trzeba pamiętać, że sam 
sprzęt nie wystarczy – trzeba jeszcze 
mieć personel, który będzie mógł go 
obsługiwać, czyli pielęgniarki aneste-
zjologiczne, lekarzy anestezjologów 
lub medycyny ratunkowej. Przy obec-
nym dynamicznym rozwoju epidemii 
koronawirusa w naszym kraju wszelkie 
scenariusze są możliwe, także i ten, że 
będziemy musieli w razie konieczności 
przeorganizować pracę szpitala, by 
podołać nowym zadaniom, ale trzeba 
pamiętać, że pacjenci chorują nie tylko 
na koronawirusa, przecież w czasie 
epidemii inne choroby nie poznikały, 
stale rodzą się również dzieci.

- Jak zmienia się praca szpitala po 
wprowadzeniu zmian, zwiększeniu 
liczby łóżek dla chorych na COVID-19 
i lepszej koordynacji opieki nad nimi, 
o czym 8 października informował 
premier i minister zdrowia? 

- W tej chwili u nas nie zmienia 
się nic; pacjentów z objawami cho-
roby możemy skierować do szpitala 
drugiego (Nysa, Opole) lub trzeciego 
poziomu (Kędzierzyn-Koźle) lub nawet 
do województwa dolnośląskiego, jeśli 
jego stan wymaga jeszcze bardziej 
specjalistycznej pomocy. 

- Jak w ogóle wygląda finanso-
wanie walki z koronawirusem przez 
szpital? I kto tę walkę finansuje? 

- W tej chwili  nasze główne 
potrzeby to środki ochrony indywidu-
alnej. Otrzymujemy je z rezerw rządo-
wych (to środki rzeczowe), z Urzędu 

Marszałkowskiego (ta pomoc, na mocy 
umowy z UMWO ma charakter finan-
sowy, a nie rzeczowy, i w ok. 80 proc. 
dofinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej i w mojej ocenie te środki 
powinny wystarczyć na ok. pół roku). 
Sami kupujemy rękawiczki, których 
ciągle brakuje i ciągle drożeją. Poza 
tym rosną koszty osobowe. Personelu 
ciągle brakuje, a teraz odczuwamy to 
w jeszcze większym stopniu, bo część 
jest na zwolnieniach lekarskich, część 
– na opiece nad dziećmi lub na kwa-
rantannie; w efekcie pozostali pracują 
w nadgodzinach. Na początku pande-
mii skorzystaliśmy ze spontanicznej 
pomocy wielu darczyńców, zarówno 
firm (np. Kronospan przekazał nasze-
mu szpitalowi dezynfektor o wartości 
60 tys. złotych, 10 tys. zł przekazała  
firma CB SA w Chrząstowicach, Cen-
-bud, spółka w Chrzanowie 15 tys. 
zł, Provident - 20 tys. zł, Specjalna 
Strefa Ekonomiczna - 10 tys. zł), jak 
i instytucji (np. starostwo przekazało 
nam przyłbice), jak i osób prywatnych 
(i były to zarówno darowizny finanso-
we, jak i rzeczowe, od maseczek czy 
materiałów po elektryczną suszarkę 
na pranie). Finansowanie ze strony 
NFZ wygląda tak, że w większości je-
steśmy finansowani w formie ryczałtu; 
czyli niezależnie od tego, ile świadczeń 
wykonamy – rozliczani jesteśmy po 
roku. A w tej chwili wykonujemy ok. 
70 procedur.

- Czyli te pieniądze trzeba będzie 
zwrócić?

- Jeśliby do tego doszło, będzie 
to bardzo dotkliwe. Przychody nie 
rosną, ale wydatki – tak, i to szybko, 
i te związane z kosztami osobowymi, 
i te związane ze środkami ochron 
osobistych. Wraz z pojawieniem się 
pandemii musieliśmy zorganizować 
strefy, kupić wyposażenie śluz, wóz-
ki transportowe, i wiele innych To 
wszystko kosztuje, i to sfinansowali-
śmy z naszych środków.

- Czy w naszym punkcie drive-thru 
można zrobić testy komercyjne?

- Tak, oprócz testów ze skierowa-
niem od lekarza POZ czy sanepidu, 
można tam wykonać wymazy płatne. 

Rozmawiała Marta Górka
PS. Obok zamieszczamy informację 

na temat punku pobrań wymazów 
drive-thru

Jesteśmy na pierwszym poziomie walki z koronawirusem
mówi dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego Beata Czempiel

W punkcie pobrań są pobierane bezpłatnie wymazy od pacjentów 
kierowanych:
1)  z POZ,
2)  przez sanepid,
3)  do sanatoriów.

Punkt pobrań jest czynny codziennie w godzinach od 15:00 do 
17:00.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna, od poniedziałku do piątku, 
przynajmniej dzień przed pobraniem wymazu, w godzinach od 8 00 
do 10 00 , pod numerem telefonu 77 40 70 288.

Przed pobraniem wymazu należy okazać dokument ze zdjęciem 
oraz nr. PESEL (np. dowód osobisty).

Jak się przygotować do wymazu? Przed pobraniem wymazu nie 
należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek 
do ssania na gardło oraz gum do żucia. Nie należy również stosować 
leków wziewnych (w miarę możliwości). Zalecany czas od ostatniego posiłku to 3 godziny.

Informujemy, że istnieje możliwość wykonania badania w kierunku COVID-19, bez skierowania, odpłatnie.
1. Koszt badania wynosi 550,00 zł,
2. Warunkiem wykonania badania jest rejestracja, przygotowanie się, o czym dokładnie w informacji z 20 września, 

oraz okazanie dowodu zapłaty na konto szpitala.
3. Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, nr 40 8907 

1089 2002 0090 0010 0001, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Leśnicy O/Strzelce Opolskie. 
W tytule przelewu należy wpisać: COVID-19, imię i nazwisko, PESEL osoby badanej.

Jak działa drive-thru? Komunikat
Szanowni mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego
W trosce o Państwa dobro informujemy, iż niżej wymienione apteki prowadzące 
działalność na terenie miasta Strzelce Opolskie obecnie nie realizują dyżu-
rów przyjętych w drodze Uchwały Nr XIV/144/19 Rady Powiatu Strzeleckiego  
z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nych na terenie Powiatu Strzeleckiego 2020 stanowiącej  akt prawa miejscowego.

Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16,
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, 
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, 
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, 
Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, 
Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7
Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21,
Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1A, 

Jednocześnie informujemy, iż ww. apteki zadeklarowały pełnienie dyżurów w dni 
ustawowo wolne od pracy i święta w godz. 9.00-20.00.
Obecnie dyżury zgodnie z harmonogramem przyjętym uchwałą Rady Po-
wiatu Strzeleckiego pełni jedynie apteka GEMINI przy ul. Opolska 6, któ-
ra w miesiącach październiku – grudzień 2020 r. dyżury pełnić będzie  
w następujące dni:
- 07.10.2020 r. - 03.11.2020 r.   - 30.11.2020 r.
- 16.10.2020 r. - 12.11.2020 r.   - 09.12.2020 r.
- 25.10.2020 r. - 21.11.2020 r.   - 18.12.2020 r.
   - 27.12.2020 r. 
Jednocześnie zapewniamy, iż podejmujemy działania zmierzające do powrotu 
ww. aptek do dyżurowania. 
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Środa, 14 października. Wielka Brytania: 19.724 nowych zakażeń koronawirusem, 137 zgonów z powodu 
COVID-19.

Włochy: 7.332 potwierdzonych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby, zmarły 43 osoby.
Niemcy: 5.132 nowych zakażeń, z powodu koronawirusa, podczas doby zmarło 40 osób.
Polska: 6.526 nowych zakażeń, na COVID-19 zmarło kolejnych 116 osób.
Województwo opolskie: 233 nowych zakażeń, 1 osoba zmarła.  Ogółem od początku epidemii zanotowano 
3.783  przypadki zakażeń, 106 osób zmarło.

Powiat strzelecki: od początku epidemii odnotowano 302 zachorowania; 2 osoby zmarły, 177 ozdro-
wiało.
Rekord zakażeń w naszym powiecie odnotowano 13 października –  aż 33 nowe zachorowania; dzień wcześniej 
- 10, 11 października – 5.
Aż tyle zachorowań w kraju w środku tygodnia? Prof. Włodzimierz Gut, wirusolog, w programie "Newsroom" 
wyjaśnił, że to efekt przemieszczenia się zakażeń z weekendowych na tygodniowe. „To oznacza, że zakażamy 
się nie tylko od członków naszej rodziny, ale też od znajomych, współpracowników czy przechodniów na ulicy”.

„Zachęcam wszystkich, którzy 
przeszli już to piekło, zakażenie ko-
ronawirusem, do oddawanie osocza” 
– z takim apelem zwracają się lekarze 
do ozdrowieńców.

Dlaczego?
- Pacjenci leczeni osoczem mieli 

trzykrotnie mniejszą śmiertelność 
i dwukrotnie rzadziej potrzebują 
respiratorów, tak wynika z analizy 

Jesteśmy w żółtej strefi e
Od 10 października obowiązują nowe zasady 

bezpieczeństwa związane z epidemią koronawiru-
sa. Część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań 
trafiła do strefy czerwonej. Strefa żółta została 
rozszerzona na cały kraj.

Maseczka obowiązkowa
Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje 

w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, ale 
także na ulicy w całym kraju. Zwolnione z tego obo-
wiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświad-
czenie lekarskie lub dokument, który potwierdza 
niepełnosprawność.

W samochodzie również musimy mieć masecz-
kę – jeśli podróżujemy z osobami niemieszkającymi z nami w jednym domu.

Mniej gości na imprezach okolicznościowych
Zmiany wchodzą w życie od 17 października. Na chrzcinach, weselach 

czy innych imprezach okolicznościowych obowiązuje limit osób, które mogą 
brać udział w tego typu wydarzeniach. W strefi e czerwonej – 50 osób, w 
pozostałych powiatach - 75 osób.

Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach
Zmiany wchodzą w życie od 17 października. W strefi e czerwonej obowią-

zuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. 
W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności. 

W przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udzia-
łem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wy-
darzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć 
maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub 
uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m kw.

W strefi e żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 m kw. w przypad-
ku imprez takich jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach 
jest limit osób – jedna na 7 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności.

Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 
75 osób, z wyłączeniem obsługi.

Koronawirus
zmienia nasze życie

Apel do ozdrowieńców
danych zebranych w szpitalu MSWiA 
w Warszawie - powiedziała kierownik 
Kliniki Gastroenterologii tego szpi-
tala prof. Grażyna Rydzewska. - Jest 
źle, zabrakło w weekend osocza. 
Wznawiamy apel o zgłaszanie się 
do stacji krwiodawstwa - mówiła w 
Polsat News.

Osocza zabrakło w ostatni week-
end w wielu szpitalach w Polsce. 

W naszym powiecie 177 osób wyzdrowiało z koronawirusa. 
Ten apel jest również do Państwa. 

Cały kraj w żółtej strefi e

Nasze województwo nadal plasuje się na ostatnim miejscu pod względem 
wykonanych testów.

Stan na 28 września 2020 r. W kraju wykonano dotychczas 3.282.160 
testów, z tego w Opolskiem – 33.896.

Stan na 5 października 2020 r. Liczba testów wykonanych w Polsce zwięk-
szyła się do 3.466.445. Na Opolszczyźnie – do 35.662

Stan na 12 października 2020 r. Liczba testów wykonanych w Polsce 
zwiększyła się do 3.693.129. W województwie opolskim – do 38.034.

Oznacza to, że wciągu ostatnich 7 dni wykonano w naszym województwie 
tylko 2.372 testy, czyli niespełna 339 na dobę. 

- Stało się to, czego najbardziej 
się obawialiśmy – przyznaje dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Strzel-
cach Opolskich z fi liami w Leśnicy i 
Szymiszowie. – Mamy pojedyncze 
przypadki zachorowania na COVID-19 
w naszych domach. Sytuacja może 
się zmienić jednak z dnia na dzień – 
zastrzega.

I tak się dzieje faktycznie.
Stan na 12 października: przeba-

danych zostało 64 mieszkańców DPS 
w Leśnicy, okazało się, że w czterech 
przypadkach test wyszedł pozytywny; 
z tej czwórki jedna osoba przebywa w 
szpitalu, pozostali mieszkańcy są na 
miejscu, w domu i czują się dobrze. 
Trójka pracowników została skiero-
wana na kwarantannę, dwa testy dały 
wynik niejednoznaczny. 

Stan 14 października. Sytuacja nie 
zmieniła się w odniesieniu do miesz-
kańców, natomiast u pięciu pracowni-
ków stwierdzono zakażenie, dwa testy 
dały wynik niejednoznaczny. 

W DPS w Strzelcach Opolskich 
jedna osoba u której potwierdzono 
zakażenie, przebywa w  izolatce. 
Mieszkaniec został przyjęty ze szpi-
tala, gdzie miał wykonany test z 
wynikiem ujemnym. Zgodnie z obo-

Najmniej testów 
– w województwie opolskim

Koronawirus w DPS
Mamy nadzieję, że będziemy sobie 
w stanie  poradzić z ograniczeniem 
rozprzestrzeniania się choroby w taki 
właśnie sposób, już bez skoszarowa-
nia pracowników w DPS. Sama pra-
cowałam w ten sposób przez pewien 
czas – przekonałam się, jak jest to 
trudne. I muszę powiedzieć jedno: kto 
tego nie doświadczył, temu niełatwo 
to zrozumieć. Tak więc chcielibyśmy 
uniknąć konieczności wprowadzenia 
takiego rozwiązania ponownie, bo 
w systemie skoszarowanym pracują 
ci pracownicy, którzy wyrazili na to 
zgodę.  Sytuacja taka miała miejsce w 
sierpniu w Domu w Strzelcach Opol-
skich i obecnie w fi lii w Leśnicy, gdzie  
do 13 października, pracownicy pra-
cowali w systemie skoszarowanym. 
Postawa całego personelu pokazuje, 
że dobro mieszkańca  jest dla nich 
bardzo ważne.  

 Nadal pracujemy w reżimie sani-
tarnym i przestrzegamy  obostrzeń  re-
komendowanych przez odpowiednie 
służby oraz wprowadzone procedury. 
Nasze wszystkie Domy  pracują nor-
malnie, ale obecnie nie przyjmujemy 
nowych mieszkańców.  Warto zazna-
czyć, że nie ma już  cyklicznych testów 
dla personelu.  Szkoda, że tak się stało.

- Sytuacja jest nieprzewidywalna – 
ocenia dyrektor Jolanta Osuch. – Miej-
my nadzieję, że na tych pojedynczych 
przypadkach zachorowania wszystko 
się skończy. Z naszej strony robimy 
wszystko, by tak się stało. Zawsze z 
ogromną dbałością podchodziliśmy 
do zapewnienia naszym mieszkańcom 
jak najlepszej opieki i jak najlepszych 
warunków. W czasie epidemii jest to 
szczególnie istotne. Dbamy o nich, ale 
także o nasze bezpieczeństwo. Razem 
musimy dać radę.

Marta Górka

- Obowiązują nas w tej chwili 
zasady wprowadzone Rozporządze-
niem Rady Ministrów – mówi Jacek 
Król, prezes PKS SA w Strzelcach 
Opolskich. – Te zasady mogłyby się 
zmienić, gdyby nasz powiat znalazł się 
w strefi e czerwonej, do czego, mam 
nadzieję, nie dojdzie. 

 Wszyscy pasażerowie zobowiąza-
ni są do zasłonięcia ust i nosa. Kierow-
cy tez jeżdżą w osłonach na twarzy, 
jeśli autobus nie ma zamykanej kabiny. 
Dezynfekcja rąk też jest wskazana – w 
każdym naszym autobusie są bezdoty-

wiązującą u nas 
procedurą, pod-
opieczny po  kilku 
dniach miał zro-
biony test kon-
trolny, który  dał 
wynik pozytywny.

Natomiast w 
naszej fi lii w Szy-
miszowie u trzech 
pracowników test 
dał wynik pozy-
tywny; a u jed-
nego mieszkańca, 
który został prze-

wieziony do szpitala test wstępny – 
również wyszedł pozytywny; czekamy 
na powtórzenie badania. 

W Domu w Strzelcach Opolskich 
i fi lii w Leśnicy mieszkańcy czują się 
dobrze i nie mają żadnych objawów 
choroby, natomiast w fi lii Domu w 
Szymiszowie kilku mieszkańców ma 
stany podgorączkowe.  

- W związku z tą sytuacją – a 
trzeba przyznać, że jesteśmy nią 
zaskoczeni, bo cały czas pracujemy 
przy zachowanym ostrym reżimie 
sanitarnym – wprowadziliśmy kolejne 
procedury. Zajęcia grupowe zostały 
wstrzymane. Nie ma już wspólnych 
zajęć rehabilitacyjnych – wszystkie 
odbywają się indywidualnie, z reha-
bilitantem. Nie ma też zajęć w naszej 
świetlicy. Mieszkańcy zostali skiero-
wani do swoich pokoi. Prosimy ich 
o zachowanie koniecznego dystansu 
na korytarzach, niestety, niektórzy 
mieszkańcy  nie są w pełni świadomi 
zagrożenia. Zdajemy sobie sprawę, 
że to naprawdę dla nich dotkliwe, 
ale nie mamy innego wyjścia. Załoga 
została podzielona na grupy, do cho-
rych mieszkańców ma dostęp bardzo 
wąskie grono pracowników, którzy 
dbają o ich zdrowie i bezpieczeństwo. 

PKS-em w czasie epidemii
kowe automaty do dezynfekcji rąk. Do 
pojazdu może wejść tylu pasażerów, 
ile mamy miejsc siedzących, a więc 
od 9 osób w busach do 61 w dużych 
autobusach. 

- A jeśli dojdzie do skumulowania 
liczby pasażerów, np. uczniów dojeż-
dżających do szkół?

- Na niektórych trasach, niezależ-
nie od rozwoju epidemii, zdublowa-
liśmy liczbę pojazdów. Tak już stało 
się od września ubiegłego roku dla 
przewozu uczniów do Zawadzkiego. 

Na innych trasach staramy się tak 
dopasować wielkość pojazdu, by ilość 
miejsc siedzących była wystarczająca 
dla spodziewanej liczby pasażerów.  
Gdyby jednak przepisy zostały zaost-
rzone tak, że w pojazdach można było 
zajmować tylko połowę siedzących 
miejsc – i miałoby to stać się normą – 
byłoby to bardzo trudne do spełnienia. 

- A gdy uczeń zapomni maseczki?
- Po tym, jak zdarzyło się, że uczeń 

bez maseczki nie został wpuszczony 
do autobusu i odchodził z płaczem, 

wszystkich kierowców wyposażyliśmy 
w kilka sztuk maseczek „na wszelki 
wypadek”. Bywa, że ktoś wyjdzie z 
domu roztargniony i w pośpiechu 
maseczki zapomni. Wtedy kierowca go 
wspomoże. Ale maseczek nie starczy 
dla wszystkich: niech korzystanie z tej 
formy pomocy nie stanie się normą! 
Tak zastrzegam na wszelki wypadek, bo 
mieszkańcy naszego powiatu są bardzo 
zdyscyplinowani: pod względem sto-
sowania ochron i pod względem ku-
powania biletów, nawet – okazywania 

legitymacji w razie kontroli. Zauważyli 
to pracownicy fi rmy rewizorskiej, która 
pracuje w całej Polsce. Stwierdzili, 
że są w szoku: nigdzie poza naszym 
powiatem nie zdarzyło się, że wszyscy 
mieli bilety i z uśmiechem podawali je 
do kontroli, od razu z legitymacją, jeśli 
przysługiwała im jakaś ulga! Jak ocenili 
rewizorzy: u nas to inny świat.

- Autobusy są dezynfekowane?
- Codziennie robimy dezynfekcję 

wszystkich powierzchni. Regularnie też 
ozonujemy wszystkie pojazdy.
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WW Dniu Edukacji Narodowej Dniu Edukacji Narodowej 
składam Wam serdeczne podziękowania składam Wam serdeczne podziękowania 

za podjęcie wyjątkowych wyzwań w poprzednim roku za podjęcie wyjątkowych wyzwań w poprzednim roku 
szkolnym, kiedy znienacka trzeba było szkolnym, kiedy znienacka trzeba było 

przeorganizować pracę i przejść na naukę zdalną. przeorganizować pracę i przejść na naukę zdalną. 
Nie byliśmy do tego przygotowani – bo nikt nie był, Nie byliśmy do tego przygotowani – bo nikt nie był, 

a jednak udało się to zrobić. a jednak udało się to zrobić. 
Ten rok jest też czasem trudnej próby. Ten rok jest też czasem trudnej próby. 

Życzę Wam zdrowia i odwagi w pokonywaniu Życzę Wam zdrowia i odwagi w pokonywaniu 
przeciwności. Wytrwałości w dążeniu do celu. przeciwności. Wytrwałości w dążeniu do celu. 

Rozwijajcie pasje i talenty swoich uczniów, by mogli Rozwijajcie pasje i talenty swoich uczniów, by mogli 
zmieniać świat. Wychowujcie mądrze zmieniać świat. Wychowujcie mądrze 

i dla przyszłości. Przekazujcie wiedzę i umiejętności, i dla przyszłości. Przekazujcie wiedzę i umiejętności, 
które okażą się niezbędne w rzeczywistości, która które okażą się niezbędne w rzeczywistości, która 
jeszcze nie istnieje. Zachęcajcie do kreatywności jeszcze nie istnieje. Zachęcajcie do kreatywności 

i rozwijajcie ją. Wychowujcie ludzi myślących i rozwijajcie ją. Wychowujcie ludzi myślących 
krytycznie, tolerancyjnych, okazujących szacunek krytycznie, tolerancyjnych, okazujących szacunek 
dla siebie i innych. Może wtedy szkoły staną się dla siebie i innych. Może wtedy szkoły staną się 
szkołami naszych wspólnych marzeń, do których szkołami naszych wspólnych marzeń, do których 
uczniowie idą z radością i wyczekują następnego uczniowie idą z radością i wyczekują następnego 

dnia, bo znów się tam znajdą i z taką samą radością dnia, bo znów się tam znajdą i z taką samą radością 
będą do niej przychodzić nauczyciele, pedagodzy, będą do niej przychodzić nauczyciele, pedagodzy, 

bo ich zawód cieszy się zasłużonym presti żem. bo ich zawód cieszy się zasłużonym presti żem. 
Edukacja to przyszłość. Życzmy sobie, Edukacja to przyszłość. Życzmy sobie, 

by wszyscy to zrozumieli.by wszyscy to zrozumieli.
Waldemar Gaida Waldemar Gaida 

Wicestarosta StrzeleckiWicestarosta Strzelecki

Na razie. A przed początkiem roku 
szkolnego dyrektor Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich Halina Kaj-
stura właśnie taki sposób nauczania 
proponowała wprowadzić w szkole. 
Szkole największej nie tylko w powiecie 
strzeleckim, ale w całym województwie 
opolskim: tu uczy się przecież ponad 
1100 uczniów! W całym kraju jednak 
MEN wprowadziło obowiązkowe 
nauczanie stacjonarne, na zasadach 
znanych sprzed epidemii. O nauczaniu 
hybrydowym, w którym klasy zostałyby 
podzielone na grupy, z których jedna 

Gdy w poprzednim tygodniu sta-
tystyki zachorowań na koronawirusa 
w całym kraju biły kolejne rekordy, 
spodziewano się, że dojdzie do za-
mknięcia szkół i przejścia na naukę 
zdalną. Takie rozwiązanie sugerują 
epidemiolodzy, i to wszędzie, nie tylko 
w powiatach czy gminach oznaczonych 
kolorem czerwonym. Nic takiego nie 
nastąpiło. W tym tygodniu, w przed-
dzień Dnia Nauczyciel, minister Dariusz 
Piontkowski stwierdził dobitnie:  „Całe 
kierownictwo Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, a także ja osobiście jestem 
przeciwny zamykaniu odgórnemu 
wszystkich szkół w Polsce. Uważamy, 
że w tej chwili system, który stworzy-
liśmy, zaproponowaliśmy na początku 
sierpnia, w którym decyzja dyrektora 
szkoły musi być zaakceptowana przez 
inspekcje sanitarną, sprawdził się w 
praktyce”.

W coraz większej ilości szkół do-
chodzi do stwierdzenia przypadków 
koronawirusa; chorują uczniowie i 
nauczyciele, pracownicy administracji 
i obsługi. Także u w naszym powiecie. 
Ale… późniejsze postępowanie jest 
różne. Jedne szkoły są zamykane, inne 
– nie. Uczniowie jednych trafi ają na 
kwarantannę, innych – nie. 

- Dlaczego tak się dzieje? – z tym 
pytaniem zwróciłam się do Katarzyny 
Kanozy, dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzel-
cach Opolskich.

Dzieci na kwarantannie, w trzech 
klasach zdalne nauczanie – za zgodą 
sanepidu i organu prowadzącego. 
Mniej uczniów w szkole to zarazem 
większe bezpieczeństwo dla tych, któ-
rzy w szkole są.

Tak krótko charakteryzuje sytuację 
na dzień 13 października w LO im. W. 

- ocenia obecną sytuację związaną z 
koronawirusem dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Zawadzkiem 
Zdzisław Żuchowski. – Klasy nie są 
liczne, każdy uczeń siedzi przy osob-
nym stoliku, a klasy „przypisane” są do 
pracowni, z wyjątkiem oczywiście labo-
ratoriów i lekcji wf. Uczniowie wchodzą 
do szkoły o różnych godzinach. Trzeba 
przyznać, że są bardzo zdyscyplino-
wani – bez problemu stosują się do 

Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Strzeleckim

Od 23 lat pracuje w Zespole Szkół 
Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem 
jako nauczyciel. Skończył pedagogikę 
specjalną, potem studia podyplomowe. 
I to niejedne. W szkole prowadzi zajęcia 
sportowe, technikę, przysposobienie 
do pracy, jest instruktorem hipoterapii. 
I właśnie ta specjalność zaowocowała 
tytułem Nauczyciela Roku. 

Jego wychowankowie zajmowali 
czołowe lokaty w polskich i europej-
skich konkursach organizowanych w ra-
mach Olimpiad Specjalnych już w wielu 
poprzednich latach, np. w biegach, ko-
szykówce. Zwieńczeniem poprzednich 
sukcesów było jednak zdobycie przez 
Jacka Czarneckiego mistrzostwa na 
Światowych Letnich Igrzyskach Olim-
piad Specjalnych w Abu Dhabi w marcu 
2019 roku. Jacek Czarnecki, absolwent 
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem, wystartował w tych 
Igrzyskach w Jeździectwie i zdobył dwa 
medale: złoty i srebrny.

- Przyznanie mi tytułu Nauczyciela 
Roku przez kapitułę konkursu to dla 
mnie ogromne wyróżnienie. Doce-
nienie moje pracy. Gdy już ogłoszono 
werdykt, myślałem, że może wielu 
nauczycieli jest bardziej zasługuje na 
ten tytuł. Wcale nie czuję się lepszym 
od innych. Ale nie ukrywam – cieszę 
się ogromnie!

Gdy pytam, czy lubi swoją pracę 
– bo przecież praca z osobami nie-
pełnosprawnymi wydaje się o wiele 
trudniejsza – odpowiada, że wielu ludzi 

Nauczyciel Roku - Artur Walkowiak

tak właśnie myśli. A to nie jest kwesti a 
„lubienia”. To szczęście. 

- Te dzieciaki są bardziej szczere. 
Bardziej nas doceniają. Zauważają 
popełniane przez nas błędy. Zawsze też 
w bardzo bezpośredni sposób kierują 
swoją – a zatem i naszą uwagę – na to, 
co jest naprawdę ważne. Wtedy można 
błędy skorygować i poprawić cele, do 
których się dąży, ale zarazem nie zba-
czać z drogi, którą się obrało.

- Co jest dla mnie ważne w życiu? 
Bycie człowiekiem wiernym zasadom. 
Najważniejsza z nich to –zacytuję tu śp. 
Władysława Bartoszewskiego – „być 
przyzwoitym”. Zawsze i wszędzie.

- Bardzo ważne jest dla mnie 
również to, by szkoła, w której uczę, 
zawsze była miejscem, w którym nasi 
uczniowie znajdą oparcie i bezpie-
czeństwo. Nie ma co ukrywać – osoby 
niepełnosprawne za często spychane 

są na margines. Przez społeczeństwo, 
czasem przez rodzinę. Chcę, żeby u nas 
uczniowie czuli się szczęśliwi. I chyba 
tak jest. Gdy nadchodzi czas wakacji – 
budzi w nich zagubienie, nawet rozpacz. 
Im potrzebne jest stabilne oparcie, 
kontakty z innymi ludźmi, z własnym 
kręgiem kolegów. Czas, kiedy szkoły 
zamknięto i skierowano wszystkich na 
naukę zdalną, był dla nich wszystkich 
straszny. Takie doświadczenia nie są dla 
nich. Ciężko to przeżyli.

A co robi w wolnym czasie?
Biega. Po asfalcie i po lesie, w śnie-

gu, w błocie, czasem w wodzie. Biega 
rano i wieczorem, czasem w południe 
i po północy. „Najbardziej lubię biegać 
latem, ale bez - obawy zimą też biegam. 
Tak zwyczajne cały rok na okrągło”. Po 
raz pierwszy pobiegł w maratonie w 
wieku 40 lat: „Po 40 życie zaczyna się 
od nowa”. Dziś ma 48 lat.

Koronawirus zmienia nasze życie
Na nauczanie hybrydowe nie ma zgody

przychodziłaby do szkoły, a druga 
uczyła się zdalnie, po czym po tygodniu 
następowałaby zmiana, mowa jest 
tylko w czerwonych strefach.

- Nie jestem zachwycona tym 
rozwiązaniem, ale musimy się dosto-
sować – mówi dyrektor Halina Kajstu-
ra. – Zachowujemy wszystkie wymogi 
sanitarne, staramy się o zachowanie 
dystansu. W klasach, pracowniach, na 
korytarzach. 

Przyp. redakcji: Rozmawiamy 13 
października i podawanie dat jest 
ważne w obecnej sytuacji. Bo ta roz-

wija się dynamicznie: o godzinie 10 
danego dnia może być tak, ale godzinę 
później – już zupełnie inaczej. Kolejnego 
dnia za to może dojść do drastycznej 
zmiany, przy rekordowo dużej liczbie 
zachorowań, która odnotowywana 
jest w naszym województwie od 13 
października.

- W tej chwili pojedyncze osoby są 
na kwarantannie. Dziwi mnie jednak, 
że zdarzają się przypadki, w których np. 
uczniowie nie są kierowani na wymazy 
nawet wtedy, kiedy rodzice mają pozy-
tywny wynik testu. 

Jedne szkoły zamykane, 
inne – nie. Ale dlaczego?

- Każdy przypadek oceniany jest 
przez nas indywidualnie – odpowia-
da. – Nie da się powiedzieć: zawsze 
postępujemy tak i tak, bo sytuacje i 
okoliczności w każdym przypadku są 
różne. Podstawą decyzji jest zawsze 
ocena ryzyka. Analizujemy, czy nauczy-
ciel prowadził lekcje „zza katedry”, czy 
przemieszczał się po klasie w trakcie 
lekcji, czy korzystał ze środków ochrony 
osobistej, czyli maseczki i rękawiczek. 
Jeśli tak – ryzyko zarażenia innych jest 
znacznie mniejsze. Analizujemy, czy 
uczeń, który zachorował, siedział w 
pierwszej  ławce, czy w ostatniej; czy w 
klasie jest dużo uczniów, czy niewielu, 
czy osoba zakażona miała kontakt z 
wieloma innymi, czy też grono było 
ograniczone. Dzwonimy do rodziców, 
pytamy o kontakty pozaszkolne.

- Wszystkim zalecamy, by lekcje 
prowadzone były przez nauczycieli w 
maseczkach lub przynajmniej przy-
łbicach. By w szkole przestrzegano 
wszelkich zaleceń dotyczących wzmo-
żonych rygorów sanitarnych, mycia rąk, 
dezynfekcji powierzchni, wietrzenia sal, 
ograniczania kontaktu na korytarzach 
i w szatniach. Przypominamy, że w 
tzw. przestrzeniach wspólnych, a więc 
właśnie na wspomnianych wcześniej 
korytarzach i w szatniach, obowiązuje 
nakaz noszenia maseczek. Decyzję o 
czasowym przejściu na nauczanie zdal-
ne czy hybrydowe klasy lub klas zawsze 
podejmujemy w uzgodnieniu z dyrek-
torem szkoły i organem prowadzącym.

W naszej szkole ryzyko jest mniejsze
narzuconych wymogów sanitarnych, 
czyli obowiązkowych maseczek w prze-
strzeniach wspólnych, nawet podczas 
lekcji, dezynfekcji i częstego mycia rąk. 
Nauczyciele też zachowują wszelkie 
względy bezpieczeństwa.

- Jako dyrektor oczywiście nie mam 
wglądu w stan chorobowy uczniów, 
otrzymuję informację od rodziców, że 
ktoś jest chory lub na kwarantannie; 

organ prowadzący też musi o tym 
wiedzieć. 

- Na razie u nas to wszystko zdaje 
egzamin.  I mam nadzieję, że nie wy-
darzy się nic takiego, by trzeba było 
przeorganizować pracę szkoły i przejść 
na nauczanie zdalne. Hybrydowe – 
raczej nie, na to nasza szkoła jest zbyt 
mała i tłoku nawet podczas przerw nie 
ma na korytarzach.

Mniej uczniów = większe bezpieczeństwo
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich 
dyrektor Jan Wróblewski. 

- Można by się zastanowić nad 
wprowadzeniem nauczania hybry-
dowego, czyli: część uczniów pracuje 
zdalnie, część – stacjonarnie, potem 
zmiana. Mniej młodzieży w szkole to 
mniejsze ryzyko i mniejsze prawdo-

podobieństwo zainfekowania wśród 
młodzieży. Takie rozwiązanie byłoby 
na pewno też bezpieczniejsze. I to nie 
tylko dla uczniów, ale i nauczycieli, dla 
obsługi, całych rodzin.  Ale cóż, na takie 
rozwiązanie nie ma na razie zgody. San-
epid ma zapewne większą wiedzę, niż 
mają dyrektorzy i organy prowadzące.
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W dniach 5 - 11 października 2020 r. obchodzimy Europejski Tydzień 
Świadomości Dysleksji pod hasłem „Dysleksja inspiruje do (nie)zwy-

kłych działań”. Szczególnie wyróżniony będzie  8 października nazwany zgodnie 
z ustaleniami Europejskiego Towarzystwa Dysleksji Dniem Dysleksji. W ramach 
zainicjowanego przez poradnię cyklu „Radość czytania” zachęcamy do lektury 
książki Lindy Mullaly Hunt „Ryba na drzewie”. Autorka książki to była nauczyciel-
ka, która w dzieciństwie miała podobne problemy jak Ally bohaterka „Ryby na 
drzewie”.  Każdy jest na swój sposób mądry. Ale jeśli będziemy krytykować rybę, 
że nie umie chodzić po drzewach, to przez resztę życia będzie przekonana, że 
jest głupia. Ally jest dość bystra by oszukać wielu inteligentnych ludzi.  W sprytny 
sposób ukrywa, że nie umie czytać. Ma już dosyć bycia wyśmiewaną. Boi się 
jednak prosić o pomoc. Nowy nauczyciel dostrzega w niesfornym i kłopotliwym 
dzieciaku rozgarnięta i utalentowaną dziewczynkę. W klasie Ally odmieńcy za-
czynają być akceptowani a ona sama doświadcza rzeczy, które uświadamiają jej, 
że i ona i wszyscy pozostali są naprawdę kimś wyjątkowym a wielkie umysły nie 
zawsze myślą w ten sam sposób. Książka opowiada też o mądrym nauczycielu, 
który zmienił postrzeganie Ally o 
sobie, opowiada o pokonywaniu 
trudności, które spotykają dzieci 
każdego dnia, opowiada o mą-
drych dzieciach i ich nieodkrytych 
talentach. Lektura budzi emocje, 
jednocześnie podnosi na duchu, 
daje nadzieję. Przemówi do każ-
dego, kto kiedyś uważał, że coś z 
nim jest nie tak, bo nie pasował do 
rówieśników. Autorka zadedyko-
wała książkę „Nauczycielom którzy 
widzą przede wszystkim dziecko, 
a nie ucznia, którzy przypominają 
nam, że wszyscy mamy wyjątkowe 
dary dla świata, którzy podkreślają 
wagę wyróżniania się, a nie dosto-
sowywania… I dzieciom które mają 
dość charakteru, by stawić czoło 
wyzwaniom życia – niezależnie od 
tego, co je spotyka. Jesteście bo-
haterami. Ta książka jest dla was.”

 Ewa Zaremba
Pedagog Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich

                                                                                                                          
                                                                                                                              

Radość czytania. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich poleca

Niniejszym artykułem roz-
poczynamy cykl artykułów 

poświęconych czytaniu oraz książkom 
wartym poznania. Niejednokrotnie 
nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć 
na wszystkie pytania zadawane nam 
w trakcie konsultacji w poradni. 
Mamy nadzieję, że odpowiednia 
lektura pozwoli rodzicom na lepsze 
zrozumienie problemów dziecka, 
wzbogaci wiedzę rodzica  o wycho-
waniu. Może podczas lektury znajdzie 
odpowiedź na nurtujące go pytania. 
Pojawią się zatem pytania. Jakie ko-
rzyści płyną z codziennej lektury i czy 
istnieje związek pomiędzy czytaniem 
a tak często sygnalizowanymi przez 
rodziców trudnościami w koncen-
trowaniu uwagi, zapamiętywaniu, 
samodzielnym pisaniu wypowiedzi...? 
Bezpośredni. 

Czytanie usprawnia i ćwiczy 
pamięć – w trakcie czytania książki 
dziecko zapamiętuje – imiona bo-
haterów, ich charaktery, historie, 
związki z innymi postaciami, miejsca, 

wątki fabularne, szczegóły…, w tym 
samym czasie w mózgu tworzą się 
nowe synapsy, a te istniejące się 
wzmacniają. Czytanie inspiruje - po-
staci fikcyjne mogą stanowić takie 
samo źródło inspiracji co spotkanie 
z żywym człowiekiem. Inspirować 
może wszystko – aktywności, któ-
rym się oddają bohaterowie lektury, 
miejsca, które odwiedzają, decyzje, 
które podejmują. Czytanie rozwija 
wyobraźnię - mając przed oczami tyl-
ko tekst, dziecko musi samodzielnie 
wizualizować sobie to, co dzieje się 
w książce. Czytanie stymulując prawą 
półkulę mózgu, rozwija wyobraźnię. 
Poprawia skupienie i koncentrację 
uwagi - proces  czytania  wymaga od 
dziecka skupienia uwagi przez dłuż-
szy czas, co zdecydowanie poprawia  
zdolność do koncentracji. Poszerza 
słownictwo - im więcej dziecko czyta, 
tym większy ma  kontakt z różnorod-
nym oraz nowym słownictwem, przez 
co samoistnie powiększa zasób słów. 
Poszerza wiedzę - czytanie różnych 
książek na te same tematy pozwala 
poznać i porównać dziecku różne 
punkty widzenia, spojrzeć na rzeczy 
z różnej perspektywy, a w rezultacie 
wzbogaca jego wiedzę o świecie i 
ludziach. Rozwija wrażliwość - czyta-
nie rozwija empatię. Zaangażowanie 
w fikcję literacką pozwala dziecku/
czytelnikowi na postawienie się 
na miejscu drugiego człowieka i 
zrozumienie go. Czytanie zwiększa 
zdolności analityczne i logiczne 
myślenie –  wiele książek to nic in-
nego jak rozwiązywanie zagadek. 

W trakcie ich czytania dziecko musi 
uważnie analizować wydarzenia, 
fakty, motywacje postaci itp., a tym 
samym rozwija u siebie zdolność do 
krytycznego i analitycznego myślenia. 
Czytanie także poprawia umiejętność 
pisania - im więcej dziecko czyta, tym 
lepiej możne rozwijać własny styl, 
a częsty kontakt z tekstem pisanym 
uczy poprawności gramatycznej czy 
ortograficznej. Czytanie ma również 
charakter relaksacyjny - uspokaja 
i spowalnia bicie serca. Wystarczy 
6 minut czytania, żeby zredukować 
uczucie stresu aż o 60 proc! Co cie-
kawe, czytanie książek redukuje stres: 
o 68% bardziej od słuchania muzyki, 
o 300 proc. bardziej od wyjścia na 
spacer  i aż o 600% bardziej od gra-
nia w gry na komputerze.  Czytanie 
kształtuje też osobowość - pozwala 
dziecku na  postawienie się w różnych 
sytuacjach, w których na co dzień do 
tej pory się nie znajdowało. Otwiera 
na nowe doświadczenia i rozszerza 
horyzonty. Codzienne czytanie dzie-
cku przez dorosłego przynosi ogrom-
ne korzyści, buduje więź  z dzieckiem 
będącą fundamentem jego zdrowia 
emocjonalnego, doskonali język i 
ułatwia rozumienie świata, rozwija 
zasoby wewnętrzne dziecka, w tym 
inteligencję emocjonalną, poznawczą 
i moralną, poszerza wiedzę i kładzie 
mocne podwaliny pod sukcesy w 
szkole i w dorosłym życiu. Czyż trzeba 
dalszej reklamy?

Ewa Zaremba
Pedagog Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

Jesteś w kwarantannie
Potrzebujesz wsparcia 

psychologa
Z a d z w o ń

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich

tel. 77 4613026
mail: dyrektor@ppp.powiatstrzelecki.pl

1.  Stanowisko:  lekarz posiadający specjalizację z zakresu: chorób wewnętrz-
nych, okulistów i laryngologów

2.  Forma zatrudnienia:  umowa zlecenie
3.  Wymagania kwalifikacyjne:

• prawo wykonywania zawodu lekarza,
• dyplom ukończenia specjalizacji co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin 

mających zastosowanie w procesie orzekania o stopniu niepełnospraw-
ności lub stopniu niepełnosprawności,

4. Zakres zadań:
• udział w posiedzeniach składów orzekających (posiedzenia ustalane 

indywidualniew godzinach od 8.00 do 19.00)
• weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności 

oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagno-
stycznych oraz inne dokumenty medyczne mogące mieć wpływ na 
ustalenie stopnia niepełnosprawności

• przeprowadzenie badania lekarskiego i wypełnienie oceny stanu zdrowia
5. Wymagane dokumenty

• kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów upraw-
niających do wykonywania zawodu lekarskiego

• kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia 
akademii medycznej

• kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia 
ukończenia specjalizacji

6.  Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich ul. Bolesława 
Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie lub składać osobiście w siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocyw Strzelcach Opolskich ul. Bolesława Chrobrego 5.

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastęp-
czej z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich wspie-
ra rodziny zastępcze z terenu powiatu 
strzeleckiego realizując kolejny etap 
projektu unijnego pn.: „Wsparcie dzie-
ci umieszczonych w pieczy zastępczej  
w okresie epidemii COVID-19” w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 
W pierwszym etapie realizacji projektu 
PCPR zabezpieczył rodziny zastępcze 
zawodowe i niezawodowe w urzą-
dzenia wielofunkcyjne ze skanerem. 
W ostatnich dniach realizowany jest 
drugi etap projektu czyli zaopatrze-
nie wszystkich rodzin zastępczych z 
terenu powiatu strzeleckiego w środki 
ochronne takie jak: żele do dezynfekcji 
rąk i skóry, maseczki jednorazowe oraz 
rękawiczki ochronne. 

Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności 
w Strzelcach Op. 

poszukuje lekarzy 
do pracy w komisjach orzekających

PCPR 
realizuje 
unijny 
projekt
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Poznaj Moją Nową Firmę 
- edycja 2018/2019

Poznaj Moją Nową Firmę, 
czyli „dajemy radę!”

Takiego konkursu jeszcze nie było! 
Edycja 2018/2019 była trzecią z kolei. 
Rekord zgłoszeń – 17 firm (ostatecznie 
zostało 16, bo jedna się wycofała z 
udziału), które swoją działalność roz-
poczęły w 2018 albo w 2019 roku. Ich 
oferta – niezwykle zróżnicowana: od 
hodowli ślimaków, poprzez usługi foto-
graficzne, salony piękności, animacje 
i eventy dla dzieci, a skończywszy na 
usługach projektowania wnętrz, czy 
czyszczenia tapicerki. Było w czym wy-
bierać – i tu wybór należał do miesz-
kańców powiatu strzeleckiego. To oni 
w głosowaniu zadecydowali, której z 
firm przypadnie Nagroda Konsumenta 
i statuetka. Tu też padł rekord: ponad 
3,5 tysiąca mieszkańców oddało swój 
głos!  W tym 3.248 oddano głosów 
ważnych i 279 nieważnych. 

Na firmę, której mieszkańcy przy-
znali Nagrodę Konsumenta oddano 
989 głosów! W nagrodę – oprócz tego 
tytułu otrzyma statuetkę i reklamę w 
naszym dwutygodniku. 

Co to za firma? To firma z Kolo-
nowskiego - Skeleton Barbara Koprek 
- kompleksowa obsługa imprez. Ser-
decznie gratulujemy!

Jeszcze w lutym tego roku szumnie 
zapowiadaliśmy: „Już 21 marca uro-
czysta Gali Lauri! Poznamy zwycięzców 
Konkursu Poznaj Moją Nową Firmę 
i szczęśliwca, któremu przypadnie 
ekspres do kawy!”. 

A potem… Potem przyszła pande-
mia i lockdown. 2 marca 2020 została 
uchwalona przez Sejm RP ustawa o 
szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, zwana 
specustawą koronawirusową. Weszła 
w życie 8 marca 2020 roku. Zamknięto 
szkoły, restauracje, teatry i kina. Za-
mknięto cmentarze i parki. Zamknięto 
wiele firm i zakładów, zwłaszcza usłu-
gowych. Wiele firm i instytucji przeszło 

na system pracy zdalnej. Nie wszędzie 
to jednak było możliwe. 

Jak z lockdownem poradziły sobie 
firmy startujące w konkursie „Poznaj 
Moją Nową Firmę”, organizowanym 
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego? 
Trzeba przyznać, że dzwoniliśmy do 
uczestników konkursu z obawami: 
przetrwali czy nie? Większość uczest-
ników konkursu to firmy usługowe, 
w dodatku ze sfer, które najmocniej 
odczuły skutki epidemii.

Gdy rozmawiałam z właścicielami 
firm, usłyszałam też bardzo osobiste 
historie. Związane z epidemią korona-
wirusa, ale też z losowymi wypadkami. 

„Cudem jest, że po wypadku 
samochodowym – a dachowanie to 
efekt usiłowanie uniknięcia potrącenia 
sarny – nie doszło do mojego paraliżu. 
Wypadek skończył się pobytem w szpi-
talu. Potem – rehabilitacja. Ale żyję! 
Sprawność też jest taka jak dawniej.”

„Emocjonalnie nas dotknął nie 
tylko lockdown. Tato zmarł. Nie wiemy, 
czy nie był pierwszą ofiarą koronawi-
rusa w naszym powiecie. Lekarz go nie 
mógł przyjąć, bo był na kwarantannie. 
Cztery dni czekał na testy. W końcu 
sam pojechał do szpitala zakaźnego. 
Zmarł na zator płuc. Do dziś nie wiemy, 
czy to był koronawirus, czy nie”.

„ No, zamknęli nas z dnia na dzień. 
Gdyby nie mąż, nie wiem, jak bym 
przetrwała i czy miałabym co do garn-
ka włożyć. Ale dziś - dajemy radę!”.

Te słowa: „dajemy radę” pojawiało 
się w wypowiedziach właścicieli firm 
najczęściej. Przeczytajcie, jak firmy, 
które zgłosiły się do konkursu Poznaj 
Moją Nową Firmę przetrwały kryzys i 
czy obawiają się drugiego lockdownu. 
Wprawdzie premier Mateusz Mora-
wiecki na konferencji prasowej 12 
października stwierdził, że „zamknię-
cie gospodarki odbędzie się z ogromną 
szkodą dla setek tysięcy miejsc pracy, 
dla życia ludzi, dla możliwości finanso-
wych państwa polskiego i dlatego te 
racje trzeba koniecznie wyważyć”, ale 
zachorowań przybywa z dnia na dzień, 
a sytuacja rozwija się dynamicznie. 
W innych krajach już wprowadza się 
częściowy lockdown. Oby u nas do 
tego nie doszło.

W tej chwili wiadomo na pewno, 
że w tym roku nie dojdzie do Gali Lauri. 
Sytuacja epidemiczna nie sprzyja tego 
typu imprezom. Czekamy więc na na-
stępną edycję – za dwa lata. 

Wszyscy uczestnicy konkursu 
Poznaj Moją Nową Firmę zostali 
powiadomieni listownie o jego wyni-
kach, a my zapraszamy do lektury. Na 
kolejnych stronach publikujemy – pod 
zgłoszeniem konkursowym, na koloro-
wym tle – wypowiedzi właścicieli firm 
o tym, jak lockdown wpłynął na ich 
funkcjonowanie. 

Małym firmom usługowym, 
zwłaszcza funkcjonującym na rynku 
od niedawna, było naprawdę trudno…

Cieszy się pan Tomasz Feliks, któremu – dzięki gło-
sowaniu w konkursie na firmę, której warto przyznać 
Nagrodę Konsumenta – przypadł ekspres do kawy.

Mam szczęście, a nawet nie wiedziałem, że tak duże! 
Kilka dni wcześniej, zanim zadzwoniono do mnie ze Sta-
rostwa, że mam do odbioru nagrodę, zastanawialiśmy z 
moją dziewczyną, jaki ekspres zamówić przez Internet. 
Wybraliśmy dokładnie taki sam model! Ale zamawianie 
coś przerwało, i w końcu do niego nie doszło. Doszła za 
to niespodzianka. Świetna! W dodatku w dniu, kiedy 
obchodziliśmy piątą rocznicę naszego związku. Tak więc 

nagroda była dla mnie, a 
tym samym – prezent dla 
mojej dziewczyny.

Po przywiezieniu do 
domu, jeszcze tego same-
go dnia wypróbowaliśmy 
jak działa. Kawa jest fan-
tastyczna. Od następnego 
ranka jest w stałym uży-
ciu, a dziewczyna częściej 
chyba z niego korzysta 
niż ja!

Ja to mam szczęście! 

Kupiłam przez Internet rower. Otrzymałam uszkodzony towar. Nie 
miałam wpływu na wybór firmy kurierskiej. Składam reklamację u sprze-
dawcy, jednak on odsyła mnie do firmy kurierskiej, która jak mi się wydaje 
nie jest dla mnie stroną?

Oczywiście ma Pani rację i sprzedawca nie powinien odsyłać Pani w 
tym przypadku do firmy kurierskiej. Jeżeli rzecz sprzedana ma być wysłana 
konsumentowi, to przedsiębiorca odpowiada za niebezpieczeństwo przy-
padkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący 
go otrzyma. 

Sprzedawca nie może się uchylać od tej odpowiedzialności nawet wtedy, 
gdy do uszkodzenia przesyłki doszło z winy profesjonalnego przewoźnika 
(np. firmy kurierskiej), któremu powierzył dostawę.

Jeśli jednak przedsiębiorca nie miał wpływu na wybór przewoźnika, 
wygląda to inaczej. Kiedy to konsument decyduje i wybiera przewoźnika 
innego niż wskazany przez sprzedającego jako jedna z opcji, zwalnia go tym 
samym z odpowiedzialności za przesyłkę.

Przykład
Pan Andrzej kupił w e-sklepie odkurzacz i wybrał dostawę kurierem – 

jeden z wariantów wskazanych na stronie internetowej sprzedawcy. Jeśli w 
trakcie transportu przesyłka ulegnie uszkodzeniu, odpowie za to przedsię-
biorca. Gdyby natomiast pan Andrzej poprosił kolegę o odbiór odkurzacza 
w sklepie (a sprzedający dopuścił taką możliwość) i znajomy przywiózł 
mu towar do domu, to ryzyko uszkodzenia podczas transportu ponosiłby 
konsument. 

Podstawa prawna – art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego

Chcę odstąpić od umowy na odległość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Kiedy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, 
gdy termin na odstąpienie mija w sobotę? 

W przypadku, gdy termin na odstąpienie od umowy mija w sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, to konsument ma możliwość złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu w następny dzień roboczy.

Przy liczeniu terminów nie wliczamy początkowego dnia zdarzenia. 
Podstawa prawna: Art. 3 ust. 4 Rozporządzenie Rady (EWG, EURATOM) nr 
1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie 
do okresów, dat i terminów, art. 115 kc.

Kupiłem przez Internet telefon od osoby fizycznej. Nie spełnia on 
moich oczekiwań i chcę odstąpić od umowy. Czy kupując towar od osoby 
prywatnej jestem konsumentem?

Konsumentem jest się tylko w sytuacji dokonywania zakupu od przed-
siębiorcy (także od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). 
Wtedy też kupujący może korzystać z uprawnień przysługujących konsumen-
tom. W pozostałych przypadkach, np. gdy zakup jest dokonany od osoby 
fizycznej, prawa te nie przysługują. W tym przypadku niestety nie można 
skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i przyjęcie zwrotu towaru jest 
wyłącznie dobrą wolą sprzedawcy. Jeżeli natomiast towar jest wadliwy, 
zawsze można złożyć reklamację. 

Od czego zależy, czy umowa została skutecznie zawarta przez telefon?
Skuteczność zawarcia umowy przez telefon zależy od potwierdzenia 

przez konsumenta oraz przez przedsiębiorcę treści umowy na papierze lub 
na innym trwałym nośniku.

Jeśli przedsiębiorca proponuje konsumentowi przez telefon zawarcie 
umowy, ma obowiązek potwierdzić jej treść na papierze lub na innym trwa-
łym nośniku i przedstawić ją w takiej formie rozmówcy. Ten po zapoznaniu 
się z propozycją, może potwierdzić wolę zawarcia umowy na powyższych 
warunkach, czyli złożyć stosowne oświadczenie na papierze lub na innym 
trwałym nośniku. Dopiero po złożeniu takiego oświadczenia w powyższej 
formie można uznać, że doszło do zawarcia umowy. Jeżeli konsument nie 
potwierdzi woli zawarcia umowy lub zrobi to w inny sposób niż na trwałym 
nośniku, uznaje się, że umowa nie została skutecznie zawarta.

Przykład
Przedsiębiorca dzwoni do pana Tomasza i przedstawia mu ofertę za-

kupu prenumeraty książek w promocyjnej cenie. Po rozmowie przesyła 
na adres e-mailowy konsumenta propozycję warunków umowy wraz ze 
wskazaniem przykładowych książek dostępnych w ofercie. Tomasz zapoznaje 
się z nimi i postanawia zawrzeć umowę. W tym celu przesyła do przedsię-
biorcy potwierdzenie zaakceptowania przedstawionej mu oferty. Dopiero 
od tego momentu umowę między stronami można uważać za skutecznie 
zawartą. Wynika z tego, że umowa nie może zostać zawarta tylko na 
podstawie kontaktu telefonicznego. Niezbędna będzie wymiana oświadczeń 
woli za pomocą informacji zamieszczonych na trwałych nośnikach. 
Podstawa prawna: art. 20 ustawy o prawach konsumenta

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów 

odpowiada na pytania
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Poznaj Moją Nową Firmę - edycja 2018/2019

Kompleksowa obsługa imprez rozrywkowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem animacji dla dzieci, 
DJ, nagłośnienie, muzyka na żywo, fotolustro wraz 
z akcesoriami, zabawy z Dinozaurem - chodzącą 
maskotką. Zabawy edukacyjne, prace kreatywne. 
Indywidualne podejście do klienta, imprezy tema-
tyczne, firmowe, bale karnawałowe i dożynki. 

ul. ks. Czerwionki, Kolonowskie, 
Tel: 662 035 799

Skeleton Barbara Koprek 
- kompleksowa obsługa imprez

Jakoś przetrwaliśmy. Z naciskiem na „jakoś”. 
Epidemia mocno nas dotknęła, bo nasza profesja to 
rozrywka! Praktycznie cały kalendarz został przełożony 
na przyszły rok, nawet dużo wcześniej zaplanowane 

wesela. Festyny upadły całkowicie. Myśleliśmy, że sytuacja poprawi się znacznie we wrześniu 
– październiku. Niestety, nie. Bale karnawałowe? Chyba możemy zapomnieć, bo zachorowań 
jest więcej. Zostały mniejsze imprezy, jakieś urodzinki, jubileusze, ale jest ich dużo mniej. Z 
każdego zaproszenia chętnie skorzystamy. Widać zresztą, że klienci też nie rezygnują, tylko 
przekładają terminy, na całe szczęście dla nas.

Oczywiście skorzystaliśmy z Tarczy Antykryzysowej – zawsze to jakaś pomoc w trudnym cza-
sie. A ten był naprawdę trudny. I nie wyobrażam sobie, że wprowadzono by drugi lockdown. 
To byłoby straszne, wtedy poleglibyśmy całkiem. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Działalność fotograficz-
na w zakresie fotografii 
ślubnej, reportażowej 
oraz okolicznościowej, 
jak również lokalnej fo-
tografii krajobrazowej. 
Usługi obejmują także 

ul. Leśnicka 2, Zalesie Śląskie, Tel: 510 70 20 20

Fotografia 
Błażej Duk

możliwość wydawania kalendarzy z fotografiami lokalnych atrakcji turystycznych - Góry 
Świętej Anny i okolic. Do fotografii wykorzystywany jest tradycyjny aparat oraz dron w 
celu uwydatnienia walorów lokalnego krajobrazu i ukształtowania terenu.

Moja praca to bezpośredni kontakt z klientem. Ograniczenia, jakie powstały w związku 
z epidemią, spowodowały całkowite zablokowanie możliwości uzyskiwania dochodu przez 
kilka miesięcy. Ciężki okres udało mi się przetrwać głównie dzięki wsparciu pomostowemu 
w ramach dotacji. Dodatkową pomocą była również oczywiście Tarcza Antykryzysowa. 
Niestety, rozpoczyna się powoli okres martwy z mojej branży, co niesie ze sobą kolejne 
obawy o przetrwanie. Ponadto weszły w życie kolejne ograniczenia, które mogą skutkować 
kolejnym brakiem klientów. 

Gdyby nastąpił drugi taki lockdown bez odpowiedniego wsparcia ze strony państwa, 
obawiam się, że mogło by się to skończyć koniecznością zamknięcia działalności. Niestety, 
koszty związane z jej prowadzeniem (głównie ZUS) bez możliwości uzyskiwania dochodów 
są nie do zaakceptowania.

 Firma jest małą rodzinną manufakturą zaj-
mującą się hodowlą ślimaków z rodziny Helix 
Aspersa Muller oraz Maxima. Produkty te po-
siadają znakomite walory smakowe doceniane 
przez najlepszych restauratorów w kraju oraz 
za granicą, natomiast właściwości śluzu zosta-
ły docenione w kosmetologii. Ślimaki wzra-
stają na polach, gdzie karmione są specjalną 
mieszanką zbożową wolną od GMO. Dzięki 
możliwości przechowywania w chłodni, firma 
gwarantuje dostarczenie świeżego produktu 
przez cały rok, od żywego ślimaka po eksklu-
zywny, świeży biały kawior.

ul.  Wiejska 4A, Niezdrowice, 
Tel: 608 378 070

Victoria’s Snails Farm Krzysztof Zasadowski 

Ta firma została dotknięta nie tylko sytuacją w kraju, ale i w całej Europie. Jej właściciel 
opisuje sytuację krótko.

Branża nasza hodowców ślimaków w tym roku jest nieciekawa, żeby nie powiedzieć tra-
giczna, powodem jest zamknięcie restauracji, turystyka w krajach odbiorczych ślimaków, tj. 
Hiszpania, Francja, jest ograniczona, gdyby nie inne prowadzone działalności, byłoby ciężko 
przeżyć. Coronavirus jest jednym z czynników złej sytuacji firmy, drugim powodem, bardziej 
dotkliwym, jest podniesienie przez naszych polityków podatku VAT z 8 do 23 procent!

+48 Studio 
Dorota Pyka

 
Studio prowadzące projek-
ty architektoniczne wnętrz 
oraz budynków jednoro-
dzinnych.  

ul. Wiejska 71
Jemielnica 

www.ddp-architekci.pl 
Tel: 668 069 001

Istniejemy. Działamy dalej. Zresztą specyfika naszej pracy, czyli projektowanie, zawsze 
wiązała się z prowadzeniem działalności w domu. Muszę jednak powiedzieć, że czas epidemii 
i zmiana systemu pracy w urzędach wpłynęła na wydłużenie załatwiania spraw i oczekiwania 
na decyzje. Naszym klientom trudno to zrozumieć, zwłaszcza nowym. Nie mogę jednak w 
żadnym przypadku powiedzieć, że klienci odpłynęli. Jest raczej odwrotnie. Obserwujemy, 
że coraz więcej się inwestuje i buduje. Trudno mi jednak powiedzieć, czy ma to jakikolwiek 
związek z epidemią koronawirusa.

A drugi lockdown? Na szczęście pracujemy głownie w domu. Nie znaczy to, że nie 
kontaktujemy się z nikim. Przy bezpośrednich kontaktach z klientami musimy zachować 
wszelkie środki ostrożności. Tylko i aż tyle.

Salon oferuje usługi pielęgnacji dłoni, stóp oraz paznokci. Zabiegi na twarz i ciało, z wykorzystaniem najnowszej technologii 
w dziedzinie kosmetologii Hydrogen H2 oraz dbając o bezpieczeństwo klientów poprzez stosowanie kosmetyków posia-
dających certyfikaty GMP. Firma zajmuje się wykonywaniem profesjonalnego makijażu, stylizacji rzęs, brwi oraz depilacją 
i masażami. Posiada bogatą ofertę zabiegów z zakresu podologii.   

ul.  Kwiatowa 2, Zimna Wódka, Tel: 600 185 066

Salon Urody Klaudia Ciupka

Kryzys powstały w wyniku pandemii koronawirusa był dla mnie prawdziwym testem odwagi, odpowiedzialności, szybkości 
działania i organizacji. Towarzyszyły mi różne uczucia: strachu, niepewności, lecz zawsze starałam się myśleć pozytywnie.

 Zamykając salon, nie wiedziałam na jak długo. Okazało się, że na dwa miesiące, dlatego postanowiłam skorzystać z tarczy 
antykryzysowej zaoferowanej przez Państwo, co w dużym stopniu pomogło mi w utrzymaniu biznesu oraz miejsc pracy. Pomoc 
ta była wystarczająca. Przetrwałam ten kryzys również dzięki przyjaciółkom z branży. Wymieniałyśmy się wiedzą, gdzie szukać 
pomocy, jak pisać wnioski oraz jakie dokumenty są potrzebne, aby dostać dofinansowanie.

Przetrwałam również dzięki moim wspaniałym klientom, którzy mnie wspierali i zapewniali o swojej lojalności. Oczywiście 
nie zawiedli mnie!

Gdyby przyszedł drugi lockdown, to z pewnością będę się starała ten czas spożytkować jak najlepiej na rozwój własny i moich 
pracowników, na szkolenia oraz modernizację salonu. Na pewno byłby to trudny okres, obarczony dużym ryzykiem strat, ale 
zrozumiem, jeśli okaże się konieczny.

uczestnicy konkursu o tym, jak przetrwali kryzys
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Mobilny serwis maszyn ciężkich (kopar-
ki, ładowarki, sprzęt rolniczy  itp.) W pracy 
wykorzystywany jest specjalny sprzęt, który 
pozwala na naprawy (tulejowanie, spawanie 
konstrukcji itp.) u klienta.  

ul. Wiktora Knapika 21A, Szczepanek 
Tel: 509 601 727

W moim przypadku kryzys wywołany 
pandemią nie odbił się znacząco na wynikach 
finansowych mojej firmy. Sytuację tę tłumaczę 
specyfiką usług, jakie świadczę.

Firma moja zajmuje się naprawą ciężkich 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych w budow-
nictwie. Zlecenia w tym sektorze spływają nadal, ponieważ firmy, z którymi współpracuję, 
pracują na długoterminowych zleceniach. One muszą zostać wykonane bez względu na pan-
demię, a termin ich realizacji wybiega daleko poza rok 2020. Natomiast firmy, które bazują 
na mniejszych robotach i odczuły lockdown w postaci mniejszej ilości zleceń, próbują ten 
czas wykorzystać na remonty maszyn, na które w normalnej rzeczywistości nie ma czasu.

Jeśli miałby przyjść drugi lockdown - na ten moment nie zmieniłbym nic w polityce 
mojej firmy.

FURTECH   Rafał Furgoł

Firma oferuje świetną zabawę 
dla dzieci prowadzoną przez 
profesjonalnych animatorów. 
Prowadzi autorskie zabawy, 
tańce z ciekawą choreografią, 
również skierowaną do seniorów 
oraz osób niepełnosprawnych. 
Specjalizuje się w nowatorskich 
szkoleniach z animacji dla dzie-
ci, codziennie szukając nowych 
trendów. Prowadzi akcje chary-
tatywne. 

„Perfectto” Karolina Friedrich  

Było ciężko. Ale… Wreszcie działamy! Zakasowujemy rękawy i do pracy! Tyle, że jest jej znacznie 
mniej, bo mniej jest zleceń. I są to znacznie mniejsze zlecenia, bo związane z bardziej kameralnymi 
uroczystościami. Niektóre przesuwane są na przyszły rok. Plenerowe akcje są wstrzymane. Nie 
ma dożynek, festynów, żadnych imprez masowych.  Rozmawiam z ludźmi z branży: wiele firm jest 
na skraju bankructwa, i to również w dużych ośrodkach, na przykład we Wrocławiu. Ten rok jed-
nak musimy jakoś przetrwać; może pojawią się jakieś imprezy związane z mikołajkami? W czasie 
lockdownu robiłam szkolenia dla pracowników, sama się szkoliłam, żeby być jeszcze bardziej per-
fekcyjnym, w końcu nazwa firmy zobowiązuje. Zawsze przyświecała mi zasada: pokaż mi swojego 
pracownika, a powiem ci, jakim jesteś szefem. Chcę mieć jak najlepszych pracowników. Nowych 
nie zatrudniłam, choć wcześniej o tym myślałam, ale teraz – pracy jest za mało. 

Nawet w tej sytuacji jestem pozytywnie nastawiona. Ostatnio na Facebooku pojawiły się bardzo 
pozytywne opinie, to też dla nas motywacja. 

Drugi lockdown? Oby nie. Gdyby się jednak zdarzył, znów postawię na szkolenia, z tańców, z 
animacji. Jednym słowem – na rozwój firmy.

ul.  Rynek 16, Strzelce Op. Tel: 884 799 985

Pranie tapicerek samochodowych i czyszczenie 
mebli tapicerowanych przy użyciu innowacyjnych 
metod. Metoda ta umożliwia szybkie usuwanie 
brudu i roztoczy oraz szybkie schnięcie czysz-
czonych powierzchni. W przypadku tapicerek 
samochodowych pojazd jest gotowy do odbioru 
natychmiast po wykonaniu usługi.

ul. 1 Maja 53, Kolonowskie, 
Tel. 666 567 554

Przedsiębiorstwo 
Handlowo - Usługowe 

Mariola Hornik

Żyjemy. Przeżyliśmy. Większość zleceń staramy 
się jednak wykonywać na miejscu, u siebie w garażu. 
Staramy się w taki sposób przeorganizować pracę, by to właśnie było możliwe. Dlaczego? Bo 
staramy się ograniczyć bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi, by  chronić siebie i chronić 
innych. Stosujemy się do zasady „zachowaj dystans”, a więc kontakt musi być jak najkrótszy. 
Przetrwaliśmy, i to jest najważniejsze. Także dzięki skorzystaniu z pewnej pomocy Tarczy 
Antykryzysowej, ale głównie dzięki naszej wspólnej pracy z mężem i jego wsparciu, także 
psychicznemu w trudnych chwilach. 

Teraz jest w miarę dobrze. Ale nie wyobrażam sobie drugiego lockdownu. Przeżywać to 
jeszcze raz? Wolałabym – żeby do tego nie doszło.

Ale wszystko jest możliwe. Zachorowań jest coraz więcej. W szkole w Fosowskiem jest 
przypadek koronawirusa. Trzy klasy są na kwarantannie. Rodzice też są na kwarantannie. 
Ale dlaczego u nas kwarantanna trwa 10 dni, a na Śląsku – podobno – jest znacznie krótsza?

Salon urody SEMPRE BEAUTY wykonuje:  manicure, profesjonalne makijaże  okolicznościowe, lekcje makijażu, makijaż per-
manentny. Usługi na najwyższym poziomie według najnowszych technologi. 
RĘKODZIEŁO PROSTO Z SERCA to pracownia, gdzie wszystkie prace są niebanalne, ręcznie wykonane. Firma stawia na na-
turalne produkty i wykonuje zamówienia indywidualne np. ręcznie malowana porcelana, produkty drewniane, mydełka 
glicerynowe, stroiki.

ul.  Konopnickiej 6, Strzelce Opolskie, Tel: 606 399 030

 SEMPRE BEAUTY  RĘKODZIEŁA PROSTO Z SERCA Anna Sempryk

Konserwacja i naprawa pojaz-
dów samochodowych, z wyłą-
czeniem motocykli. Nowy park 
maszynowy. Pojazdy naprawiane 
przy użyciu podnośnika hydrau-
licznego, nowoczesny serwis 
klimatyzacji, konserwacja pod-
wozia. Wypożyczalnia pojazdów: 
autolaweta oraz bus dostawczy.  

ul. Kościuszki 6, 
Kolonowskie, 

Tel: 535 727 173

AUTOSERWIS   
Joachim Wilczek

Kryzys? Praktycznie wcale go nie odczuliśmy. Gdy wybuchła fala koronawirusa, tylko przy-
stopowaliśmy delikatnie. Niedługo to trwało. Nawet przedstawiciele firm dostarczających do 
nas części samochodowe mówią, że serwis jest ewenementem: nie tylko pracuje cały czas, ale 
i poszerzył ofertę!  A większe zakłady, np. w Opolu, są pozamykane, albo znacznie ograniczyły 
działalność. My – nie! Powiedziałbym nawet, że mamy trochę więcej klientów!

Drugi lockdown? Planujemy dalszy rozwój firmy!

Jakoś przetrwałam Pracownicy także. Dalej pracujemy razem. Oczywiście, jak rząd nas pozamykał, było ciężko. Przez całe siedem 
tygodni było ciężko. A potem, jak już wznowiliśmy działalność, okazało się, że dużo ludzi choruje. Wiele osób bało się przychodzić 
i korzystać z naszych usług. A przecież część naszej pracy to manicure, makijaż… Kurierem nie prześlę paznokci. Makijażu nie zro-
bię zdalnie, nawet na specjalną okoliczność. To wszystko wymaga osobistego kontaktu, bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem. 
Pracujemy w dużym reżimie sanitarnym. Wszystkie usługi wykonujemy po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę. Po 
przyjęciu klienta – dezynfekcja. To oczywiście wymusza mniejszą częstotliwość przyjęć. A to z kolei pociąga za sobą mniejsze do-
chody. Najważniejsze jednak, że działamy nadal. Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo w tej chwili jest gorzej niż przed epidemią.

Drugi lockdown? Znów pracownicy musieli pójść na urlopy bezpłatne. Znów mielibyśmy wszyscy problemy. Nie chciałabym 
tego. Chyba nikt by nie chciał.

Poznaj Moją Nową Firmę - edycja 2018/2019
uczestnicy konkursu o tym, jak przetrwali kryzys
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Studio wizażu i kosmetyczne. 

ul.  Piłsudskiego 9    
Strzelce Opolskie
Tel: 791 719 462

VICKY Beauty 
& Makeup Studio 
Victoria Ochmann

Bardzo mnie zaskoczyła nagła sytuacja i za-
mknięcie salonu na okres dwóch miesięcy. Jednak 
trzeba była wytrwać ten ciężki czas, dla mnie 
od początku nie wchodziło w grę zawieszenie 
działaności. 

Skorzystałam z pomocy od państwa. Tarcza antykryzysowa w dużym stopniu ułatwiła mi 
przetrwanie w tym okresie.  

Myślę, że gdyby przyszedł drugi lockdown byłabym teraz bardziej przygotowana, nie 
stresowałam się tak jak za pierwszym razem. 

Wiedziałabym w jaki sposób się zachować i gdzie zgłaszać się po ewentualną pomoc. 

Salon świadczy wysokiej 
jakości usługi w zakresie 
regeneracji, pielęgnacji 
i upiększania włosów. 
Główną ofertą salonu 
jest profesjonalne do-
radztwo w zakresie do-
boru koloru, fryzury oraz 
pielęgnacji w zależności 
od potrzeb klienta. Fir-
ma oferuje bardziej wy-
szukane zabiegi – rege-
neracja – botox, sauna, 
kreatyna kaszmirowa, 
infuzja tlenowa, barber,  
porady trychologiczne.  

Zaqad Fryzjerski   Joanna Ciupik

W moim wypadku początek pandemii zbiegł się z rozpoczęciem prowadzenia działalności. 
W związku z tym nie miałam możliwości pracy i pozyskania nowych klientów w nowo otwartym 
salonie fryzjerskim. Jednakże dzięki pomocy  Tarczy Antykryzysowej, z której skorzystałam - 
przetrwałam ten trudny okres i mogę nadal cieszyć się swoją pracą.        

Drugi lockdown?…. O NIE, tego bym nie chciała!!! Gdyby jednak tak się stało, to podobnie jak 
przy pierwszym lockdownie poświęciłabym ten czas na dalszą naukę, poprzez szkolenia online.

ul. Gogolińska 1, Izbicko, Tel: 666 130 432

Firma zajmuje się prowadzeniem warsztatów 
dla dzieci przez certyfikowanego instruktora 
zajęć z  Sensoplastyki®, eksperymenty na-
ukowe, tworzenie slime’ów, gniotki, butelki 
sensoryczne. Kompleksowa obsługa urodzin, 
komunii, wesel, taniec, zabawy ruchowe, 
bańki mydlane, malowanie buzi, zabawy  z 
chustą animacyjną, skręcanie balonów.    

ul. Kościuszki 7, Kolonowskie, 
Tel: 698 674 432

SZTUBA   INWENCJI  
Agnieszka Ibrom-Morawiec

W chwili pojawienia się kryzysu i niepewnej sytuacji na rynku, podjęłam decyzję o zawie-
szeniu działalności. Podjęcie takiego kroku ułatwiał fakt, że był to początek drogi związanej 
z prowadzeniem własnej firmy.
Gdyby przyszedł drugi lockdown, to… Niczego to nie zmieni. Czekam z niecierpliwością na 
ustabilizowanie się sytuacji na rynku.

Firma sprzedaje najlepszej jakości tkani-
ny  bawełniane, wypełnienia, polary, a 
także akcesoria do szycia m.in. pościeli, 
narzut itp. Produkcja poszewek sperso-
nalizowanych z nadrukiem wg projektu. 
Ponadto firma specjalizuje się w nadru-
kach na różnego rodzaju tkaninach oraz 
kubkach i znakowaniu odzieży. Firma 
skupia się, aby wykonywane zlecenia 
były staranne i rzetelnie wykonane w 
jednej z 3 technologii: sitodruk, ter-
motransfer oraz sublimacja. Dysponuje 
parkiem maszynowym, dzięki czemu 
każdą realizację wyróżnia precyzyjne 
odwzorowanie grafiki i kolorów. 

NFY Patryk Polanik

Firma NFY to w głównej mierze sklep internetowy z tkaninami. W okresie pandemii bardzo 
popularne stały się zakupy przez Internet, a ponadto wzrosło zapotrzebowanie na tkaniny ba-
wełniane, z których szyto maseczki. Przed marcem br. bardzo duży nacisk kładłem na reklamę 
w sieci i pozyskiwanie nowych klientów w całej Polsce, którzy w okresie pandemii wracali i 
robili zakupy w moim sklepie.

Gdyby przyszedł drugi lockdown, to mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie z początku 
roku, ciągłe dbanie o jakość obsługi klienta, pozwoli firmie przetrwać i nadal się rozwijać.

ul.  Toszecka 15, Błotnica Strzelecka, Tel: 662-279-455

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała, 
w szczególności dłoni i twarzy. 
W ofercie  m.in. oczyszczanie, 
pielęgnowanie dłoni i cery, ma-
nicure, pedicure, SPA, depilacja. 
Profesjonalna i miła obsługa, 
nowoczesny sprzęt, gustownie 
urządzone wnętrze sprawią, że 
czas spędzony w salonie to czas 
relaksu, odprężenia i prawdziwej 
przyjemności.  

ul. Gogolińska 1, Izbicko, 
Tel: 883 911 175

Nails & Beauty   ALEKSANDRA MIKA

Kryzys wywołany pandemią spadł na mnie dwa i pół miesiąca po otwarciu salonu. 
Kiedy wszystko zaczynało się rozwijać - przyszedł lockdown. Nie wierzyłam, że to się dzieje 
naprawdę. Choć nie zarabiałam. przetrwałam to dzięki pomocy z Tarczy Antykryzysowej, 
dzięki niej opłaciłam koszty stałe. 

Dużą pomoc uzyskałam od właścicieli lokalu, który  wynajmuję: na czas odgórnego za-
mknięcia mojej firmy, obniżyli czynsz, co było z ich strony pięknym gestem. 

Mam nadzieję że drugiego lockdownu nie będzie, ale gdyby jednak musiało się tak stać, 
to będę liczyć na pomoc ze strony rządu. Wierzę mocno w to, że tak nie będzie, bo drugie 
zamknięcie gospodarki byłoby zbyt kosztownym posunięciem.

Firma zajmuje się 
fotografią ciążową, 
noworodkową, dzie-
cięcą, rodzinną oraz 
portretową. Zdjęcia 
wykonywane są w 
studio, plenerze lub w 
innej wybranej przez 
klienta lokalizacji. 
Usługi obejmują także 
reportaże ślubne.   

 Fotografia  Katarzyna Ciapa

To był trudny czas dla wszystkich, dla mojej firmy też. Podczas kryzysu wywołanego 
pandemią korzystałam z pomocy Tarczy Antykryzysowej. Osobiście uważam, że była to 
świetna inicjatywa, która pomogła przetrwać miesiące, w których nie mogliśmy pracować.

Moja praca w firmie polega w główniej mierze na kontaktach międzyludzkich. Aby 
wykonać sesję fotograficzną: ciążową, rodzinną, dziecięcą, portretową lub reportaż, muszę 
osobiście spotkać się z klientem. Gdyby przyszedł drugi lockdown, zmuszona bym była do 
odwołania wszystkich zleceń, co niestety wiąże się z brakiem pracy. Myślę, że byłby to czas 
poświęcony głównie na szkolenia, budowanie własnej marki osobistej oraz działania pozwa-
lające usprawnić pracę w firmie.

www.kasiaciapa.pl Tel: 795 622 835

Poznaj Moją Nową Firmę - edycja 2018/2019
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Co słychać w naszych szkołach?

Epidemia nie przeszkodziła w 
wyjazdach nauczycieli CKZiU za gra-
nicę w ramach międzynarodowego 
projektów. Dwójka nauczycieli właśnie 
wróciła z Wielkiej Brytanii, siedmioro 
jest jeszcze na Malcie. To wszystko 

Dzięki dodatkowym środkom 
Powiatu Strzeleckiego w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego udało się z części magazynowej 
warsztatów szkolnych utworzyć pra-
cownię logistyki. Nowa pracownia 
rozwiązuje trudności lokalowe będące 
konsekwencją dużego zainteresowa-
nia młodzieży nauką w CKZiU Strzelce 
Opolskie. 

Pracownia dodatkowo będzie 
już niebawem doposażona w nowo-

29 wrześn ia  w 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach 
Opolskich odbyło się 
uroczyste ślubowanie 
uczniów klas mundu-
rowych. Ślubowanie 
złożyło 144 kadetów 
z klasy logistycznej, 
wojskowej, policyjnej 
i strażackiej.

Ko le jny  raz  nasze 
wychowanki, w ramach 
działań wychowawczych 
i resocjalizacyjnych,  od-
wiedziły  Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Kędzierzynie-Koźlu. Było 
to 28 września. Tak jak 
i poprzednio zadaniem 
dziewczyn było wyprowa-
dzenie psów na spacer. 
Tym razem jednak pieski 
miały okazję do bardzo dłu-
giej przechadzki. Zwierzęta 
były wyraźnie zadowolone, 
a nasze wychowanki ... pła-
kały ze wzruszenia. 

W drodze powrotnej 
przekazaliśmy leśnickiemu 
przedszkolu wyhodowane 
na terenie Ośrodka dynie 
ozdobne, które dziewczęta 
zasiały wiosną w ogrodzie 
szkolnym. Udały się znako-
micie, a zainteresowanie 
uprawą warzyw i kwiatów 
przyda się dziewczynom 
na pewno!

Tablo - piękne czasy, uczniowie zatrzymani w czasie, 
na fotografiach kolejnych roczników. Zdjęcia wszystkich 
absolwentów i nauczycieli od pierwszego rocznika 
abiturientów w 1950 do 2020 roku. To już tradycja tej 
szkoły! Duże i te mniejsze wiszą na ścianach korytarzy 
ZSP w Zawadzkiem. 

Zatrzymują wzrok, uwagę odwiedzających i uczniów. 
W tym roku miał się odbyć Zjazd Absolwentów LO im. 
Mieszka I w Zawadzkiem z okazji 75-lecia szkoły. Niestety, 
z powodu pandemii został odwołany. Uczniowie, szcze-
gólnie klas I, na lekcjach wychowawczych i na przerwach 
oglądają tabla. Poszukują zdjęć swoich najbliższych, 
rodzeństwa, kuzynów, rodziców a często i dziadków... 
Okazuje się, że są rodziny, których członkowie związani 
są z naszą szkołą od trzech pokoleń. Ci, którzy z naszym 
miastem i powiatem związani są od niedawna, odkrywają, że na tablo widnieją zdjęcia ich nauczycieli, lekarzy, księży i 
wielu sąsiadów. Nie na darmo mury naszej szkoły opuściło wielu absolwentów!    

CKZiU prawdziwie europejską szkołą
dzięki uczestnictwu szkoły w projekcie 
„Międzynarodowa mobilność kadry 
edukacji szkolnej” realizowanego ze 
środków PO WER na zasadach Era-
smus+ sektor Edukacja szkolna pt. 
„CKZiU Europejską szkołą”. Z dwuty-

godniowych kursów doskonalących 
język skorzysta łącznie 21 nauczycieli 
(już był wyjazd na Maltę i do Niemiec). 
Wszystkie kursy miały się skończyć w 
październiku tego roku, ale pandemia 
poprzesuwała trochę terminy…

Tablo - obraz historii ZSP w Zawadzkiem 
- historii rodzin

Wolontariat 
dziewczyn 

z MOW

 Logistyka jest ciągle obecna

czesne pomoce dydaktyczne oraz 
meble z projektu na rzecz szkolnictwa 
zawodowego ,,Opolskie Szkolnictwo 
Zawodowe Dla Rynku Pracy’’ reali-
zowanego przez RZPWE Opole. We 
współczesnym świecie ranga zawodu 
technika logistyki wzrasta. Dzieje się 
tak za sprawą rozwoju i globalizacji 
gospodarki. Dobrze wykształcony, 
wysokiej klasy absolwent logistyki 
znajduje pracę nie tylko w Polsce, ale 
i w Europie.

Kadeci ślubowali

Zapamiętam 5% tego co usłyszę, 10% tego co przeczytam i 
75% tego co zrobię. Pamiętając o tej zasadzie klasa 2Ap Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem udała się na 
tzw. dziką plażę nad Małą Panwią, aby podsumować wiado-
mości z biogeografii i geomorfologii. Uczniowie pracowali w 
trzech grupach, każda z nich miała do wykonania trzy zadania. 
Pierwszym było wykonanie odkrywki glebowej oraz opis profilu 
glebowego. Trzeba więc było kopać, dotykać poszczególnych 
warstw gleby, aby zbadać ich wilgotność, a na końcu w słoiku 
przygotować profil glebowy. Drugie zadanie polegało na doko-
naniu pomiaru prędkości przepływu wody w Małej Panwi oraz 
opisaniu jej meandrów. Zadanie to dostarczyło wielu wrażeń 
- trzeba było np. wejść do koryta rzeki, żeby w odpowiednim 
miejscu położyć na wodzie pływak (okazało się, że do tego 
celu można wykorzystać zwykłe szyszki sosnowe). Na koniec 
uczniowie sprawdzili w praktyce swoją znajomość flory Doliny Małej Panwi – musieli odszukać 5 różnych gatunków drzew i 
oznaczyć je za pomocą specjalnego przewodnika. Nad sprawnym przebiegiem zajęć czuwała nauczycielka geografii - Beata 
Gratzke. I mimo tego, że uczniowie po raz pierwszy wykonywali takie zadania, to świetnie się bawili i znakomicie sobie 
poradzili. Wyczulone ucho mogło nawet usłyszeć takie zdanie wypowiedziane przez jedną z uczennic: „Te gleby wydawały 
mi się takie nudne, a teraz nawet mi się to podoba”...

Geografia w terenie
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Kolejną gminą, którą chcę przed-
stawić w kontekście kapliczek i krzyż 
jest gmina Ujazd. Kapliczek i krzyży 
jest gminie ok. 60 (tyle znalazłem) 
– najwięcej w Starym Ujeździe. Do-
minują krzyże drewniane, ale wśród 
kapliczek i krzyży murowanych moż-
na spotkać kilka z ciekawą historią i 
inskrypcjami.

W Balcarzowicach znajdziemy 
trzy krzyże drewniane. Jeden z nich 
znajduje się na skrzyżowaniu ulic 
Błotnickiej, Lipowej i 1-maja. Dru-
gi – przy ulicy 1-Maja – w kierunku 
Nogowczyc. Niestety, historii obu 
krzyży nie udało mi się ustalić. Kolejny 
krzyż znajduje się na wzgórzu zwa-
nym Kobylina. Wg przekazów krzyż 
ustawiono w 1920 roku w miejscu 
pochówku żołnierzy niemieckich z 
czasów I wojny światowej. Historia 
ta wydaje się bardzo mało prawdo-
podobna – możliwe, że chodzi o czasy 
powstań śląskich. Według tej samej 
historii ciała zostały przeniesione na 
cmentarz w Kędzierzynie-Koźlu w 
roku 1922.

W Buczkach spotkamy tylko jeden 
krzyż stojący obok kapliczki. Kapliczkę 
ufundowało małżeństwo, które nie 
miało dzieci. Obok niej w późniejszym 
czasie ustawiono krzyż. Nad drzwiami 
kapliczki umieszczono napis: „Bóg Cię 
Widzi. Gottes Auge Uberall”. 

Jeden krzyż znajduje się również 
w Grzeboszowicach - w polu przy 
drodze prowadzącej do autostrady. 
Jest na nim data fundacji – 1909. 
Niestety, nie udało mi się odszukać 
jego historii.

Ciekawa jest kapliczka w Jaryszo-
wie - będąca częścią muru okalają-
cego kościół. Według przekazów, po-
chodzi z czasów budowy kościoła (XIII 
wiek) – byłaby to najstarsza kapliczka. 
Przypuszczam jednak, że kapliczka 
pochodzi z dużo późniejszego okresu. 
Przy ulicy 1-Maja znajdziemy krzyż 
ufundowany przez Johana i Josefę 
Mehlich. Krzyż pochodzi z 1917 roku. 
Na postumencie wyryto napis: „O wy 
wszyscy który idziecie przez drogę 
obaczcie a przypatrzcie się. Jeżli jest 
boleść jako boleść moja.” Napis znaj-
dziemy również na krzyżu znajdują-
cym się przy ulicy Ujazdowskiej. Krzyż 
w 1922 roku ufundowali A i F Gaida. 
Pod krzyżem znajduje się tablica z 
napisem: „O Jezu niech po śmierci 

Kapliczki w gminie Ujazd
Ciebie oglądamy. O Marya uproś nam 
czego pożądamy. Proszę o pobożne 
zdrowaś Marya za dusze w czysciu. 
Fundatorem A F Gaida 1922.”. Przy 
ulicy Ujazdowskiej jest usytuowany 
jeszcze jeden krzyż, ale jego historii 
nie znam. O krzyżu znajdującym się 
przy ulicy Strzeleckiej udało mi się 
zebrać niewiele informacji i ustalić 
tylko, że w latach 80-tych stojący w 
tym miejscu krzyż drewniany został 
zastąpiony obecnym metalowym. 
Nie znam również historii kapliczki 
i krzyża znajdującego się w Kolonii 
Jaryszów. W Jaryszowie jest jeszcze 
jeden krzyż z umieszczoną obok fi-
gurą Matki Boskiej. Znajduje się on a 
wzniesieniu pod lasem. 

W Kluczu znajduje się kapliczka z 
1924 roku usytuowana obok kościoła. 
Wewnątrz kapliczki umieszczono figu-
rę św. Jana Nepomucena – patrona 
spowiedzi oraz patrona mostów. Przy 
ulicy Słonecznej znajduje się krzyż 
ufundowany jako upamiętnienie syna 
poległego w okopach I wojny świato-
wej. Na krzyżu znajduje się napis: „Es 
ist vollbracht”. Są jeszcze dwa krzyże 
– obok cmentarza i jeden, który bar-
dzo łatwo przeoczyć. Znajduje się on 
za wysokim żywopłotem przy drodze 
426 prowadzącej do Zalesia. Obecnie 
krzyż jest niewidoczny z drogi.

W Księżym Lesie znajduje się 
kapliczka. Pierwotna została ufun-
dowana przez Rozalię Barcz. Obok 
niej znajdowała się mała szopka 
Betlejemska jednak obecnie już jej 
nie znajdziemy.

W Niezdrowicach najstarsza jest 
kapliczka z XIX wieku ufundowana 
prawdopodobnie w podzięce za 
uratowanie przed epidemią lub upa-
miętnienie ofiar epidemii. Obok niej 
znajduje się krzyż z 1910 roku, na któ-
rym umieszczona napis: „Kłaniamy Ci 
się Panie Jezu Chryste i błogosławimy 
Tobie Żeś przez Krzyż i mękę Twoją 
odkupił świat.” Niedaleko kapliczki 
znajduje się krzyż ustawiony w miej-
scu, gdzie znajdował się barak, który 
pełnił funkcję kaplicy. Kaplica służyła 
mieszkańcom do roku 1996. Historii 
krzyża znajdującego się przy wjeździe 
od strony Ujazdu nie znam.

W Nogowczycach znajduje się 
ufundowana około roku 1900 ka-
pliczka. Kapliczka znajduje się przy 
ulicy Lipowej. Przy tej samej ulicy (w 

sąsiedztwie autostrady) jest też krzyż 
a kolejny krzyż znajduje się na drugim 
końcu tej samej ulicy. Niestety oprócz 
daty ufundowania kapliczki nie posia-
dam innych informacji.

W Olszowej są dwa krzyże i jedna 
kapliczka. Prawdopodobnie najstar-
szym jest krzyż umiejscowiony przed 
kościołem. Obecnie znajduje się na 
nim tablica z napisem: „AVE MARIA 
1737”. Przed remontem znajdowała 
się na nim tablica z napisem: „AVE 
MARIA 1748-1998”. Historii drugiego 
krzyża nie znam, podobnie jak kaplicz-
ki. Nad wejściem do niej umieszczono 
napis: „Bogu na chwałę ludowi ku 
zbawieniu…”.

W Sieroniowicach są dwie ka-
pliczki poświęcone św. Urbanowi 
– patronowi winiarzy, ogrodników 
i dobrych urodzajów. Jedna z nich 
znajduje się przy ulicy Strzeleckiej. 
Obok niej znajduje się krzyż. Przed 
remontem, krzyż był przymocowany 
do kapliczki. Druga kapliczka znajduje 
się w polu. Jest to mała murowana 
kapliczka w formie prostopadłościa-
nu z czterema niszami, w których 
umieszczono obrazki z wizerunkami 
świętych. Ostatnia kapliczka znajduje 
się przy ulicy Ujazdowskiej. Kapliczka 
ma dzwonnicę – obecny dzwon został 
umieszczony w miejscu poprzedniego 
zarekwirowanego w czasie II wojny 
światowej.

Jak wspomniałem na wstępie naj-
więcej krzyży i kapliczek znajduje się 
w Starym Ujeździe. Jest ich minimum 
dwanaście. Kapliczki są dwie – w 
przysiółku Kopanina jest kapliczka, a 
sąsiaduje z nią drewniany krzyż. Dru-
ga usytuowana jest na rozwidleniu 
polnych dróg, z dala od zabudowań. 
Historia jej powstania jest związana 
z pojawieniem się w Leśnicy choroby 
zakaźnej. Mieszkańcy Leśnicy udali się 
na pielgrzymkę do kościoła w Ujeź-
dzie. W miejscu, gdzie stoi kapliczka 
zrobili sobie odpoczynek. Kilkaset 
metrów dalej przy polnej drodze znaj-
duje się krzyż ufundowany w 1907 
roku, a na nim - inicjały fundatorów F. 
i J.W. oraz dwa napisy: „W Krzyżu jest 
zbawienie” oraz „Proszę o pobożny 
ojczenasz i zdrowaś Marya za dusze 
w czyściu cierpionce”. Z tego samego 
roku pochodzi krzyż znajdujący się 
przy ulicy Czterdziestolecia. Funda-
torzy i intencja nieznani, ale budow-

niczym był Rothe z Gliwic. Na krzyżu 
znajduje się napis: „Gdzie miłość 
wzajemna i dobroć. Tam znajdziesz 
Boga żywego”. Historii pozostałych 
krzyży nie udało mi się poznać. 

Niestety, nie znam historii kapli-
czek i krzyży w Ujeździe. Jedynie krzyż 
przy ulicy Powstańców Śląskich zdra-
dza swoją historię znajdującym się 
na nim napisie: „(tłum.) Ku pamięci 
naszych drogich i niezapomnianych 
rodziców Anton i Marie Drosdeck ur. 
Henkel 1925”. Znajduje się na nim 
jeszcze napis: „Es ist vollbracht”.

W Zimnej Wódce prawdopo-
dobnie najstarszy krzyż znajduje się 
przy ulicy Starostrzeleckiej. Został 
ufundowany w 1904 roku. Na krzyżu 

umieszczono inicjały fundatorów F 
M. Krzyż wykonał J. Lika z Izbicka. 
Niedaleko przy drodze do Buczek 
znajduje się krzyż z 1915 roku. Jest 
to krzyż błagalny „O dobre urodzaje”. 
Przy ulicy Ujazdowskiej znajdują się 
krzyże z 1928 roku oraz drugi praw-
dopodobnie powojenny. 

Starałem się przedstawić róż-
norodność obiektów architektury 
sakralnej w gminie Ujazd. Nie wy-
mieniłem wszystkich, gdyż w jednym 
artykule jest to niewykonalne. Po 
więcej historii zapraszam na www.
kapliczkistrzeleckie.pl oraz zachęcam 
do dzielenia się wiedzą tak aby ich 
historia przetrwała.

Wojciech Majkowski

Klucz Kolonia Jaryszów Stary Ujazd Ujazd Zimna Wódka

Stary Ujazd - kapliczka

Balcarzowice
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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:

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.

Zachęcamy mikroprzedsiębiorców 
oraz  organizacje pozarządowe 

(stowarzyszenia wpisane do KRS, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, 
ochotnicze straże sportowe, parafie, spółki wodne, koła łowieckie, koła gospo-
dyń wiejskich) do składania wniosków o udzielenie jednorazowej 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

TECHNOLOG PRODUKCJI KOLONOWSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne,
  -  znajomość rysunku technicznego,
  - prawo jazdy kat. B,
  - min. 1 rok doświadczenia zawodowego
REFERENT STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. co najmniej średnie bud. lub arch.
KOORDYNATOR RODZINNEJ STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. wyższe(np. socjologia, nauki o rodzinie, 
PIECZY ZASTĘCZEJ   praca socjalna, pedagogika, psychologia)
  - prawo jazdy kat. B
SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO KOLONOWSKIE -  wykształcenie techniczne,
- TECHNICZNYCH  - prawo jazdy kat. B + E/T,
  -  podstawowa obsługa pakietu MS Office,
  -  2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem
PROJEKTANT/ KONSTRUKTOR JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe budowlane,
  -  znajomość przepisów budowlanych
INŻYNIER ROBÓT/  JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe budowlane,
INŻYNIER BUDOWY  -  prawo jazdy kat. B
ZAOPATRZENIOWIEC ZAWADZKIE -  min. średnie
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY LEŚNICA -  wykształcenie wyższe (pedagogika specjalna)
  -  przygotowanie pedagogiczne
STOLARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe stolarz
INSTRUKTOR WARSZTAT  -  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
PIELĘGNIARKA STANISZCZE WIELKIE -  wykształcenie kierunkowe,
  -  prawo wykonywania zawodu
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ STANISZCZE WIELKIE - mile widziane osoby z kwalifikacjami do pracy, 

np. opiekun osób starszych, ratownik medyczny, 
asystent osoby niepełnosprawnej

SPECJALISTA DS. EKSPORTU GRODZISKO -  wykształcenie wyższe techniczne 
NA RYNEK NIEMIECKI  -  znajomość rysunku technicznego,
  -  biegła znajomość j. niemieckiego
SPECJALISTA DS. EKSPORTU  -  znajomość rysunku technicznego,
NA RYNEK NIEMIECKI  -  biegła znajomość j. niemieckiego
KIEROWCA - KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze branżowe,
  -  prawo jazdy kat. B, - kwalifikacja wstępna
PALACZ CO LEŚNICA -  wykształcenie podstawowe,
  -  uprawnienia palacza CO
PRACOWNIK WARSZTATOWY  SZYMISZÓW -  wymagana umiejętność demontażu pojazdów
BRYGADZISTA CZARNOCIN -  wymagane doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPERATOR / USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  podstawowa obsługa komputera,
   -  znajomość rysunku technicznego
PRACOWNIK MAGAZYNOWY OLSZOWA
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MAGAZYNIER KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
  -  umiejętność obsługi komputera
PRACE POMOCNICZE ZIMNA WÓDKA 
NA PRODUKCJI I W MAGAZYNIE
POMOC KUCHENNA MOP CHECHŁO -  prawo jazdy kat. B
 MOP PROBOSZCZOWICE
KASJER / SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE
SPRZEDAWCA NA STACJI PALIW JEMIELNICA -  umiejętność obsługi komputera
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 praca także dla osób -  obsługa kasy fiskalnej,
  z orzeczonym stopniem 
 niepełnosprawności 
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,
POMOCNIK BUDOWLANY WG. ZLECEŃ
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO OLSZOWA
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR MASZYN 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,
TOKARZ – ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MONTER KABIN SANITARNYCH TEREN CAŁEGO KRAJU -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
  -  prawo jazdy kat. B
KIEROWCA W TRANSPORCIE SZCZEPANEK -  prawo jazdy kat. C+E, karta kierowcy,
MIĘDZYNARODOWYM  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego w transporcie 

międzynarodowym
ELEKTRYK/ POMOCNIK ELEKTRYKA WEDŁUG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ZĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
SZKLARSKIEGO  -  umiejętność obsługi komputera
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  2 lata doświadczenia pracy w ochronie,
 praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności
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Informujemy, że KRUS realizuje rehabilitację 
leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników.

Obecnie wszystkie Centra Rehabilitacji KRUS 
prowadzą swoją działalność, zachowując obowią-
zujące wytyczne dotyczące bezpieczeństwa epide-
micznego. Ogólne zasady kierowania pacjentów 
na rehabilitację nie uległy zmianie. Jednakże, w 
związku z panującym stanem epidemii, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji 
leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS jest negatywny wynik 
testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zleconego przez CRR, do 
którego kierowany jest pacjent,  wykonanego nie wcześniej niż 6 dni przed 
wyjazdem. Wykonanie testu jest bezpłatne. Informacje o wykazie punktów 
pobrań wymazu przekazują telefonicznie pracownicy ds. rehabilitacji  Oddzia-
łu Regionalnego KRUS w Opolu, każdorazowo podczas kierowania na turnus.

  
Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:

• Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy                
w gospodarstwie rolnym oraz rolnicy uznani okresowo za całkowicie nie-
zdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują  jej  odzyskanie 
w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji

• Dzieci rolników, jeśli przynajmniej  jeden z  rodziców  jest uprawniony do 
świadczeń KRUS. W bieżącym roku rehabilitacja dzieci została odwołana z 
uwagi na panującą pandemię.
Aby skorzystać z rehabilitacji wymienione wyżej osoby muszą spełniać 

jeden z warunków:
• podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym 

zakresie,
• podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego 

na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy 
przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wy-
magany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),

• mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do 
pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.
Podstawą skierowania na turnus jest:

• wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego 
pacjenta lub

• prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\komisji lekarskiej KRUS                     
o przyznanym przedłużonym zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności 
do pracy powyżej 180 dni albo okresowej renty rolniczej. 

Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby przebywające na rencie 
stałej.

Osoba skierowana otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do zakładu reha-
bilitacji w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę. 

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i realizowana w warun-
kach stacjonarnych.

Wniosek złożony przez rolnika w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Pla-
cówce Terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem 
posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). Po ustaleniu upraw-
nień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego 
Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na 
rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym 
świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu 
zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach 
rehabilitacji leczniczej zlokalizowanych na terenie całej Polsk, w: Jedlcu, Ho-
ryńcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu i Świnoujściu.

W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia 
narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Ko-
łobrzegu dodatkowo  prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu 
sercowo-naczyniowego.

Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17dni zabiegowych. 
W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, 
a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. 
Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz 
opieki medycznej ponosi KRUS.

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego oraz poprawa jego zdol-
ności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, 
które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program 
profilaktyczno-rehabilitacyjny.

Opracowała: 
Ewelina Nowek 

Starszy Specjalista Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

Drodzy Rolnicy

Serdecznie zachęcam do składania wniosków 
o rehabilitację 

do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu
lub najbliższej Placówki Terenowej. 

Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów 
w Centrach Rehabilitacyjnych Rolników w całej Polsce, 

a realizacja programu medycznego 
zapewni szybki powrót do zdrowia. 

 
Lech Waloszczyk 

Dyrektor OR KRUS w Opolu

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Strzelcach 
Opolskich działając zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 
04 kwietnia 2017 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu  gospodarowania 
niektórymi składnikami  majątku 
Skarbu Państwa,  (Dz. U. 2019 r. poz. 
2004) i Zarządzeniem Dyrektora nr 
03/2020 z dnia 05.08.2020 r. infor-
muje o zakwalifikowaniu do kate-
gorii zbędnych składników majątku 
ruchomego i sprzedaży samochodu 
osobowego marki SKODA Octavia 
1.9, rok produkcji 2004, nr rej OST 
1Y11 o przebiegu 287 tys. km, zasila-

 OGŁOSZENIE O ODSPRZEDAŻY ZBĘDNYCH 
SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO PSSE 

W STRZELCACH OPOLSKICH
ny paliwem - olej napędowy, aktualna 
rejestracja i ubezpieczenie OC, NW 
cena 6.000,00 zł.

Sprzedaż odbędzie się w dniu 
15.10.2020 r. o godz. 10:00 w sali 25 
(sekretariat), samochód będzie udo-
stępniony i wystawiony do oglądania 
od dnia 01.10.2020r. w godzinach 900 
- 1100 (parking ul. Piłsudskiego 20).

Osoby zainteresowane naby-
ciem samochodu mogą składać 
pisemne wnioski w sekretariacie 
do dnia 10.09.2020r. lub na adres 

Powiatowej Stacj i  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Strzelcach 
Opolskich, ul. Piłsudskiego 20, 47-
100 Strzelce Opolskich, lub e-mail 
na adres ksiegowa@pssestrzelce.pl

Jeżeli co najmniej dwie osoby 
będą zainteresowane zakupem sa-
mochodu przeprowadzona zostanie 
licytacja między tymi osobami.  Z oso-
bą, która zaoferuje najwyższą cenę 
w trakcie licytacji, zawarta zostanie 
umowa sprzedaży składnika rzeczo-
wego majątku ruchomego.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym w/w samochodu 
udziela starszy specjalista Laura Psiuk 77 440 00 315.

Opolski KRUS, jak co roku, wspól-
nie z Państwową Inspekcją Pracy w 
Opolu przeprowadził wizytacje żniw-
ne, których celem było dokonanie 
oceny:
1.  Wykorzystania w gospodarstwie 

materiałów niebezpiecznych, w 
tym płyt eternitowych,

2.  Stanu wyposażenia gospodarstwa 
w maszyny i ciągniki rolnicze,

3.  Stanu zabezpieczeń (osłon), znaj-
dujących się w na wyposażeniu 
sprzętu rolniczego.
W bieżącym roku Opolski Oddział 

Regionalny Kasy w ramach pracy w 
Wojewódzkiej Komisji d/s Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 
przy Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Opolu odwiedził ponad 50 gospo-
darstw indywidualnych, w których 
skontrolowano sprzęt rolniczy wyko-
rzystywany podczas żniw pod kątem 
wyposażenia m.in. w odpowiednie 
osłony i zabezpieczenia zapewniające 

Opolski KRUS 
przeprowadził wizytacje żniwne w województwie opolskim

bezpieczeństwo przy pracy. Sprawdza-
no również stan instalacji i urządzeń 
elektrycznych oraz wykorzystywanie 
materiałów niebezpiecznych posiada-
jących w swoim składzie azbest.

Przeprowadzona kontrola po-
twierdziła, iż w większości zwizyto-
wanych gospodarstw rolnych odnoto-
wuje się występowanie osłon, wałów 
odbioru mocy i zabezpieczeń przy 
ciągnikach i maszynach rolniczych. 
Wizytacje potwierdzają również, iż 
większość wykorzystywanego podczas 
żniw sprzętu rolniczego jest w dobrym 
stanie technicznym, a stary sprzęt 
wymieniony jest na nowy. Kontrolo-
wane obiekty budowlane spełniają w 
większości wymogi bezpieczeństwa. 

Wizytacja była również okazją do 
skontrolowania w jakich pracach dzieci                                 
do lat 15 pomagają w gospodarstwie. 
Podczas kontroli nie zaobserwowano 
w tym zakresie nieprawidłowości.

W 10% gospodarstw, które zo-

stały objęte wizytacją, odnotowano 
występowanie niebezpiecznych płyt 
eternitowych, które mają swoje zasto-
sowanie m. in. w pokryciach dachów.

Dokonując analizy przeprowa-
dzonych wizytacji można stwierdzić 
rosnącą świadomość rolników, na 
temat przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa wyrażającą się w coraz 
lepszej dbałości o wykorzystywany w 
pracach sprzęt rolniczy, a także stan 
budynków gospodarczych. Wymier-
nym efektem tych starań jest 15%-owy 
spadek ilości wypadków porównując 
III kwartał 2019 r. do III kwartału 2020 
r. Sytuacja to potwierdza celowość 
podejmowanych przez KRUS działań 
prewencyjnych, które w dalszym ciągu 
będą kontynuowane.

Małgorzata Malinowska 
– Starszy Referent

Samodzielny Referat Prewencji, 
Rehabilitacji i Orzecznictwa 

Lekarskiego Oddziału Regionalnego 
KRUS Opole

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego uprzejmie informuje, że 
z dniem 31 lipca 2020 r. weszły w życie 
przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 
2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne oraz niektórych 
innych ustaw, która wprowadza zmiany 
dotyczące umów dzierżaw, co ma 
bezpośredni wypływ na stwierdzenie 
ustania lub podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu w przypadku osób wy-
dzierżawiających lub dzierżawiących 
użytki rolne, jak również w kwestii 
przyznania prawa do świadczeń po 
zaprzestaniu prowadzenia działalności 
rolniczej. 

W związku z powyższym Kasa poni-
żej przekazuje szczegółowe omówienie 
wprowadzonych przepisów.

W celu podjęcia przez świadcze-
niobiorcę wypłaty emerytury lub renty 
w pełnej wysokości należy przestrze-
gać zasad zaprzestania prowadzenia 
działalności rolniczej, które zostały 
określone w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
Jednym z warunków do uznania, że 
umowa dzierżawy spełnia wymagane 
kryteria jest potwierdzenie jej zawarcia 
przez wójta, burmistrza lub prezydenta 
właściwego ze względu na miejsce 
położenia przedmiotu dzierżawy. 
Dotychczas następowało to przez zgło-
szenie umowy dzierżawy do ewidencji 
gruntów i budynków. Ponadto potwier-
dzenia mogą dokonywać pracownicy 
właściwego urzędu upoważnieni przez 

Zmiany dotyczące umów dzierżaw
wójta/burmistrza/prezydenta. Znowe-
lizowane przepisy nie określają formy 
potwierdzenia przez wójta/burmi-
strza/prezydenta zawartych umów 
dzierżaw, jak i nie nakładają na wójta/
burmistrza/prezydenta obowiązku 
potwierdzenia ewidencji czy rejestru 
potwierdzonych umów dzierżaw.  W 
tej sytuacji należy przyjąć, że umowa 
taka powinna być opatrzona pieczę-
cią właściwego wójta/burmistrza/
prezydenta, jego podpisem i datą 
potwierdzenia. Tu należy pamię-
tać, że data potwierdzenia zawartej 
umowy dzierżawy przez właściwego 
wójta/burmistrza/prezydenta stano-
wi podstawę do uznania, że umowa 
dzierżawy spełnia wymogi formalne. 
Zawarcie przez emeryta lub rencistę 
umowy dzierżawy ma bezpośredni 
wpływ na wysokość otrzymywanych 
świadczeń, dlatego istotne jest, aby 
umowa taka była opatrzona pieczę-
cią właściwej osoby z wymienionych 
powyżej, jej podpisem i datą.

Podstawą do stwierdzenia pod-
legania bądź ustania ubezpieczenia 
społecznego rolników w sytuacji wy-
dzierżawienia użytków rolnych jest 
data potwierdzenia przez właściwego 
wójta/burmistrza/prezydenta zawartej 
umowy. Potwierdzenie przez wójta/
burmistrza/prezydenta takiej umowy 
oznacza, że osoba, która wydzierżawiła 
użytki rolne prowadzi działalność na 
tych gruntach. 

Równocześnie należy pamiętać, 

że przepisy ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz niektórych innych ustaw 
nie wprowadziły zmian w ustawie  
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym.

Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o 
podatku rolnym „jeżeli grunty gospo-
darstwa rolnego zostały w całości lub 
części wydzierżawione na podstawie 
umowy zawartej stosownie do prze-
pisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników lub przepisów dotyczących 
uzyskania rent strukturalnych, podatni-
kiem podatku rolnego jest dzierżawca”.

Jednocześnie umową, o której 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o podatku 
rolnym jest umowa dzierżawy zawarta 
w celach przyznania świadczenia w try-
bie przepisów art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
jak i potwierdzona przez wójta umowa  
w art. 38 pkt 1 tej ustawy.

Mając na uwadze powyższe, umo-
wa dzierżawy zawarta stosownie do 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników powinna być dla właściwego 
urzędu gminy podstawą do stwierdze-
nia, że podatnikiem podatku rolnego 
stał się dzierżawca, a tym samym istnie-
je możliwość wykazania przez ten urząd 
powierzchni dzierżawionych gruntów 
rolnych wyrażonej w hektarach fizycz-
nych jak i przeliczeniowych.  

Iwona Porowska 
Kierownik  Wydziału Świadczeń 

OR KRUS w Opolu
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tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego, która obejmuje w szczególności: 
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 (5)

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON 

odpłatność połączeń
DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

28 Diecezjalna Funda-
cja Ochrony Życia 

Dom Matki 
i Dziecka

Pomoc rodzinom 
w sytuacjach 

kryzysowych, w 
szczególności 

ofiarom przemocy 
domowej 

ul. Masłowskiego 1 
45-532 Opole

tel. 77 454 07 60
tel. 77 442 04 22
fax. 77 454 07 60

Poniedziałek 
– Piątek 

7.30 – 20.00
Dodatkowo 

całodobowy dyżur 
interwencyjny

dommatki@dfoz.pl Dla osób doświad-
czających  przemocy 

domowej

29 Centrum Obsługi 
Administracyjnej 
Placówek Opie-

kuńczo – Wycho-
wawczych w skład, 
którego wchodzą 
placówki; „Nasz 

dom”, „Mój dom”, 
„Dom dziecka”, 

„Dom dziecka na 
Pasiece”

Zapewnienie dzie-
cku całodobowej 

opieki całodo-
bowej opieki i 

wychowanie oraz 
zaspokaja jego 

niezbędne potrze-
by w szczególności 
emocjonalne, roz-
wojowe, bytowe, 
zdrowotne, spo-
łeczne i religijne 

ul Powstańców Śl. 
14

46-020 Opole

tel. 77 441 50 40
tel. 77 441 50 50
fax. 77 441 50 40 

wew. 18

Działalność 
całodobowa, 
dyżury nocne

sekretariat@coapow.
opole.pl

Zgodnie z zakresem 
poradnictwa

30 Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie

Zgodnie z ustawą 
o przeciwdziałaniu 
przemocy, rozpo-
rządzeniem dot. 

standardów SOW

ul. Małopolska 20 A
46-020 Opole

tel. 77 455 63 90 Poniedziałek 
– Piątek

8.00 – 20.00 
Schronisko całodo-

bowo 

sow@mopr.opole.pl Dla osób doświad-
czających  przemocy 

domowej

31 Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej

Zadania wynikają-
ce z ustawy o po-
mocy społecznej 
oraz wynikające z 
rozporządzenia w 
sprawie realizacji 
procedury Niebie-

ska Karta

ul. Małopolska 20 A
46-020 Opole

tel . 77 455 63 90 Poniedziałek 
– Piątek 

8.00 -20.00
Schronisko całodo-

bowo

olk@mopr.opole.pl Dla osób doświad-
czających  przemocy 

domowej

32 Ośrodek 
Profilaktyki

Poradnictwo psy-
chologiczne  oraz 
w zakresie prze-

ciwdziałania prze-
mocy w rodzinie  

ul. Korczaka 12
46 – 040 Ozimek

tel. 77 465 13 14 Wtorek 12.00 – 
19.30

-------------------------- Dla osób doświad-
czających  przemocy 

domowej

33 Wydział 
Zarządzania

Kryzysowego
Starostwa 

Powiatowego 
Strzelcach 
Opolskich

Nieprzewidziane 
sytuacje które 

mogą wystąpić na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego
(np. powodzie, 

załamania pogody, 
wypadki, zdarze-

nia losowe)

ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce 

Opolskie

tel. 77 440 17 66   Poniedziałek
7.30 – 17.00

Wtorek – Czwartek
7.30 – 15.30

Piątek
7.30- 14.00

http://bip.powiatstrze-
lecki.pl/1213/wydzial-

-zarzadzania-kryzysowe-
go.html

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

34 Centralne 
Zarządzanie 
Kryzysowe

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur: 
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177
e-mail:

dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę 
przez 7 dni 
w tygodniu

http://rcb.gov.pl/zarza-
dzanie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia 
kryzysowego

Osoba poszukująca 
informacji na temat
zarządzania kryzy-

sowego

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

INTERWENCJA  KRYZYSOWA
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Powiatowe Centrum 
Kultury zaprasza

Ad multos annos!

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów dołączamy 
również swoje: długich jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, 

pełnych radości i uśmiechu!

Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono Jubila-
tów - mieszkańców powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie obchodzili 
swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło! 

Niestety, stan epidemii wpływa i na to, że odwiedziny u seniorów są ograni-
czane. Władze naszego samorządu jednak pamiętają o wszystkich, i do wszystkich 
docierają listy gratulacyjne, serdeczne życzenia oraz urodzinowe upominki.

Najstarsza w tym gronie to Pani Bronisława Słupska, mieszkająca w Ujeździe, 
która 25 września skończyła 95 lat! 

Pozostali nasi Jubilaci to 90-latkowie.
Pani Adelajda Maicher, mieszkanka Jemielnicy, obchodziła 90 rocznicę 

urodzin 6 października.
Pan Wiktor Kusz, mieszkający w Zawadzkiem, 90 rocznicę urodzin świętował 

11 października.
Pani Jadwiga Cichon, mieszkanka Barutu, jubileusz 90-lecia świętowała 15 

października. 
Pani Łucja Ochwat, mieszkająca w Łaziskach, 90 rocznicę urodzin obchodziła 

17 października. 

S. Jadwiga Musiol, mieszkająca w Porębie, jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 
12 października, a w tym dniu odwiedził Jubilatkę Janusz Żyłka członek Zarządu 
Powiatu.

Powiat w wehikule czasu
Dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Powiat w wehikule czasu” zmieniamy regulamin - będzie można 

skorzystać ze starych, archiwalnych zdjęć i pocztówek, które dostępne są w Internecie, na serwisach/portalach (warto 
zajrzeć również na strony internetowe gmin i poszczególnych miejscowości naszego powiatu), które udostępniają swoje 
zasoby do celów niekomercyjnych. Uczestnik jest  jednak zobowiązany do wskazania źródła, z którego pobrał fotografie 
czy pocztówki. Ponadto można skorzystać ze zdjęć i pocztówek zamieszczanych na FB Powiatu Strzeleckiego.

Ważne dla uczestników konkursu


