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DPS w Szymiszowie wypiękniał

D

zień 4 lutego 2021 przejdzie do naszej historii. Tego
dnia zakończyła się oficjalnie największa inwestycja
Powiatu Strzeleckiego w ostatnich latach – za ponad 9,6
miliona złotych.
To inwestycja w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce
Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, w ramach
zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”. Zabytkowy budynek, w którym mieści się filia DPS w Strzelcach Opolskich
nie tylko wypiękniał poprzez renowację elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych. Zyskał nową jakość dzięki wprowadzeniu nowoczesnych
technologii przy jego termomodernizacji, czyli zmianom w systemach ogrzewania i wentylacji
oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę.
Kotłowni węglowej już nie ma. Źródłem ciepła są gruntowe pompy ciepła o łącznej mocy
grzewczej 380 kW, ciepło w pierwszej kolejności przekazywane jest na bufory ciepła o sumarycznej pojemności 5 tysięcy litrów, gdzie jest magazynowane a następnie przekazywane
na grzejniki. Odczyty oraz sterowanie pracą układów odbywa się za pomocą komputera lub
tabletu z dowolnego miejsca. Dolnym źródłem pomp ciepła są gruntowe odwierty, które zostały wykonane na prawie 3 hektarowej powierzchni. Wykonano 90 odwiertów o głębokości
100 m, co sumarycznie daje 9.000 m (9 km!). W odwiertach zapuszczono sondy pionowe
o łącznej długości 18 000 m (18 km), z których za pomocą studni rozdzielczych i głównego
kolektora doprowadzane jest ciepło z odwiertów do pomp ciepła ogrzewających budynek.
Do napełnienia instalacji wykorzystano 70 tysięcy litrów (70 m3) roztworu glikolu. Jako alternatywne źródło do podgrzewania ciepłej wody wykonano instalację solarną. Na dachu
budynku zamontowano 60 paneli solarnych o łącznej mocy prawie 100 kW.
Wymieniono instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do
wymiany zużyto ponad 3.000 m rur. Wymieniona została także instalacja wentylacji mechanicznej, zabudowano dwie nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła.
Wykonano nową instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano prawie 280 nowych
grzejników a do wykonania instalacji zużyto prawie 5.000 m (5 km!) rur o różnej średnicy.
Stare nieszczelne okna i drzwi też są nowe: wymieniono 192 okna skrzynkowe i 15 drzwi
wejściowych, stolarka okienna i drzwiowa wykonana została jako drewniana, z zachowaniem
jej zabytkowej formy a zarazem spełniając obecne wymogi przenikalności cieplnej.
Oświetlenie też jest nowe: w budynku wymieniono 709 szt. lamp na energooszczędne lampy
LED, a w zabytkowych żyrandolach wymieniono 113 żarówek na LED-owe.

Stare drzwi

Stare okna

Nowe drzwi

Nowe okna

Całkowita wartość projektu to 9.619.910 zł, z czego 4.532.522 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wkład własny powiatu wynosi 5 087 388 zł.
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Sesja Rady Powiatu

Pierwsza w tym roku sesja zwołana została na 27 stycznia.
Odbyła się, jak poprzednie, w systemie zdalnym, a uczestniczyli
w niej wszyscy radni.

P

roponowany porządek obrad na wniosek
starosty Józefa Swaczyny poszerzony został
o projekt uchwały w sprawie opłat za usuwanie
i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Radni ten wniosek zaakceptowali jednogłośnie.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym to kolejny punkt sesji. W nawiązaniu do materiałów przedstawionych radnym
przewodniczący Rady Stefan Szłapa zapytał o
dwie kwestie z tym związane: o inwestycję drogową Rozmierka – Kadłub – Grodzisko oraz o to,
czy koronawirus wpłynął na liczbę mieszkańców
naszych DPS.
Starosta J. Swaczyna w odpowiedzi stwierdził, że modernizacja drogi Rozmierka-Kadłub
to zadanie bardzo kosztowne – rzędu kilkunastu
milionów złotych. Z tego powodu zapewne będzie
ono rozłożone na etapy, ale nasz samorząd jest
przygotowany do niego pod względem dokumentacji, natomiast szuka środków zewnętrznych na
dofinansowanie. W odniesieniu do drugiego pytania starosta poinformował, że istotnie, epidemia
wpłynęła na zmniejszenie liczby mieszkańców
DPS, bo przez pewien okres przyjęcia w ogóle były
wstrzymane. Podobną sytuację obserwuje się w
innych DPS-ach, także prywatnych. Ponieważ jednak w naszym DPS w Strzelcach Opolskich z filiami
w Leśnicy i Szymiszowie ceny pobytu są najniższe,
zapewne niedługo liczba wolnych miejsc zmniejszy
się znacznie.
Radny Stanisław Krawiec z kolei zapytał o
liczbę szczepionek przeciwko koronawirusowi
trafiających na teren naszego powiatu i o przebieg
akcji szczepień.
Jak poinformował starosta J. Swaczyna – samorządy powiatowe zostały w ogóle wyłączone z
akcji szczepień, a ich pomoc oferowaną podczas
posiedzenia on-line Zespole Zdrowia w Warszawie
odrzucono, całą - przerzucono na gminy. Nie mogę
więc na ten szczepień udzielić żadnej informacji,
natomiast POZ mają otrzymywać 30 szczepionek
na tydzień.
Radny Ryszard Pagacz zapytał o psa przekazanego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, a
przecież zakup psa na rzecz Komendy Powiatowej
w Strzelcach Opolskich był dokonany w grudniu
ub. roku.
Starosta J Swaczyna: - Pies zakupiony w grudniu nie nadawał się do szkolenia, trzeba było kupić
innego i to ten został przekazany do Opola.
Po tych wyjaśnieniach Informacja o pracy Zarządu została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
Następny punkt obrad to Sprawozdanie z
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
2020 r. Materiał omawiany był podczas posiedzeń
wszystkich komisji problemowych Rady, a na sesji
został przyjęty bez uwag, jednogłośnie.
Radni byli jednomyślni także w głosowaniu nad
kolejnymi projektami uchwał w sprawach: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie
na terenie Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 –
2025; uchwalenia Powiatowego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 20212025; przyjęcia „Programu profilaktycznego mającego na celu udzielanie specjalistycznej pomocy
w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata
2021-2025”; uchwalenia Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2021- 2025 oraz przyjęcia Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 w Powiecie Strzeleckim. Także w sprawach: wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata
2021-2024; zmiany budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.
Te dwie ostatnie uchwały zostały przyjęte po
dyskusji, jaką wzbudził projekt uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji szkół – dotyczy on ZSS w Zawadzkiem. Już komisje problemowe Rady na swoich posiedzeniach nie były jednomyślne: komisja
bezpieczeństwa – była za, przy 1 wstrzymującym
się, komisja budżetowa – jednogłośnie za, komisja
edukacji za, przy 2 wstrzymujących się, komisja
gospodarcza: 2 za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw.
W imieniu tej komisji zabrał głos jej przewodniczący Kazimierz Kubal: - To ja głosowałem przeciw.
Nie zgadzam się z tym projektem. Proszę nie łączyć

mnie z tym, że jestem mieszkańcem Zawadzkiego.
Liczbami się manipuluje; inne pojawiły się w tygodniku, inne w materiałach nam przedstawionych.
Poza tym – jaki związek ma liczba mieszkańców
DPS z liczbą uczniów ZSS? Liczby mają wpływ na
środowisko ludzi, ale to drugorzędne argumenty.
Przecież jak wybudujemy Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka to żadne dziecko nie będzie tam
mieszkać, tylko się uczyć. Przede wszystkim jednak
to nie jest czas, by likwidować szkoły: pandemia,
lęk o zdrowie swoje i dziecka, przed utratą pracy,
lęk przed dowozem do odleglejszej szkoły. Nowa
placówka to kwestia przyszłości – co będzie, jak Powiat Strzelecki nie zdobędzie pieniędzy na ten cel?
Zawadzkie straci szkołę, zyska Kadłub. Nauczyciele
stracą pracę, stracimy dzieci z powiatu oleskiego.
Kiedy rozpocznie się budowa nowego Centrum, a
budowa potrwa ok. 2 lat, to wtedy będzie czas na
przygotowanie szkoły, nauczycieli, rodziców i dzieci
na zmiany i przeprowadzkę do nowego miejsca.
Wicestarosta Waldemar Gaida: - Pamiętam
czasy, kiedy był Pan członkiem Zarządu Powiatu;
wtedy mówiliśmy o przyszłości kształcenia specjalnego, bo zmieniły się zasady kierowania do szkół
specjalnych – to rodzice mogą decydować, czy dla
dziecka wybiorą taką szkołę czy ogólnodostępną.
Mówiliśmy też o tym, że szkoły specjalne są rozproszone, małe, a przede wszystkim – funkcjonują dla
mieszkańców DPS, bo są przy tych Domach. Również Stowarzyszenie Siedlisko, ani Fundacja przy
ZSS w Zawadzkiem mimo pierwotnych planów,
nie zdecydowały się na wystąpienie do naszego
samorządu o przekazanie funkcji organu prowadzącego. Pomysł utworzenia Centrum, nie tylko
szkoły, ale też poradni, punktu diagnostycznego,
wsparcia rehabilitacyjnego, wsparcia dla rodziców,
z systemem dowozu dzieci systemem „door to
door” popierają też respondenci: 80 proc. z nich
popiera utworzenie takiej placówki w centrum,
gdzie jest dobry dojazd, gdzie jest lekarz, miejsce
pracy, miejsce rekreacji, nawet zakupów. Z tego
powodu Strzelce Opolskie wydają się najlepszą
lokalizacją. Dziś, kiedy nasz projekt wpisuje się
w plany MEN wsparcia dziecka ze specjalnymi
potrzebami indywidualną ścieżką edukacyjną to
najlepszy moment do przygotowań się do uruchomienia tego Centrum. Dziś przecież mówimy
wyłącznie o uchwale intencyjnej, zapowiadającej
zmiany. Przed nami zasięgnięcie opinii Opolskiego
Kuratora Oświaty, poinformowanie burmistrza
Zawadzkiego, zasięgnięcie opinii komisji Rady,
poinformowanie związków, rodziców. Dziś jesteśmy na początku drogi, nie na końcu. W dodatku
trzeba mieć na uwadze, że im szkoła mniejsza,
tym subwencja oświatowa mniejsza, a koszty
funkcjonalne wyższe. My do szkół dokładamy. Po
moim spotkaniu z Radą Pedagogiczną okazało się,
że nasza propozycja jest do zaakceptowania. Co do
pracy nauczycieli - umówiliśmy się z dyrektor Anną
Bujmiłą i dyrektor s. Jolantą Wojtaszak z Kadłuba,
że po opracowaniu przez nie projektu arkusza organizacyjnego spotkamy się z nimi, przedstawimy
założenia, wtedy każdy już będzie miał pewność, że
wszystkie etaty na czas nieokreślony znajdą się w
Kadłubie, postaramy się też o znalezienie miejsca
dla pracowników obsługi, administracji. Dziś nie
widzę powodu do niepokoju. Nawet znacząca część
sprzętu zostanie przeniesiona do ZSS w Kadłubie.
Co do liczb: nie ma żadnej manipulacji, pokazane
są dane i na dziś, i na początek września.
Radny Kazimierz Kubal: - W dokumencie podany jest terminarz daty likwidacji szkoły; to pół
roku. A budowa Centrum to przyszłość. Nie widzę
też względów ekonomicznych, bo nauczycielom,
którzy tracą pracę trzeba wypłacić odszkodowanie.
Przewodniczący Stefan Szłapa: - Zamiar likwidacji szkoły zawsze budzi emocje, już to przerabialiśmy, mam nadzieję, że wnioski zostały wyciągnięte.
Radny Stanisław Krawiec: - Generalnie nie
jestem przeciwny projektowi tej uchwały, ale
troskę przejawiam o dzieci, przeprowadzka do
Kadłuba wymaga dużej ostrożności, zwłaszcza że
przyczyni się do zmiany ich środowiska. Zadaniem
samorządu powiatowego jest dbałość o dzieci
wymagające edukacji specjalnej, i o to apeluję do
wicestarosty i do zespołu edukacji.
Wicestarosta W. Gaida: - Porażkę ponieśliśmy
przy likwidacji szkoły w Strzelcach, sporo nas
nauczyła. Jednak czeka nas reforma szkolnictwa
specjalnego. Edukacja specjalna ma być edukacją
włączającą. Szkołą specjalna przestanie być wyłącz-

nie szkołą. Ma stać się centrum wsparcia dziecka i
rodzica, gdzie diagnozuje się poziom upośledzenia
i chorób współistniejących. Wszyscy nauczyciele
pełnoetatowi wraz z dziećmi przejdą do Kadłuba.
Jeśli w tej chwili postanowimy poczekać, to we
wrześniu może się okazać, że liczba uczniów w
ZSS w Zawadzkiem znów się zmniejszy, a wtedy
będziemy się zastanawiać, ilu nauczycieli trzeba
będzie zwolnić. Terminy, w których działamy, są
określone ustawą. Zawsze też mamy czas, by od
tej uchwały o zamiarze likwidacji szkoły odstąpić.
Radny R. Pagacz: - Przełom roku zawsze przynosi niespodzianki. Jestem ogromnie zaskoczony
materiałami, które trafiły na komisję… Nigdy
dotąd nie słyszałem o tym, że powstanie Centrum
Edukacji ma wiązać się z likwidacją jakiejś szkoły.
Wydaje mi się, że ten pomysł pojawił się w tym
roku. Na posiedzeniu komisji wstrzymałem się do
głosu, teraz na sesji będę przeciw.
Wicestarosta W. Gaida: - To nie jest nowy
pomysł. Trzy lata temu rozmawialiśmy na temat
potrzeby restrukturyzacji szkół specjalnych, zwłaszcza w aspekcie malejącej liczby dzieci w ZSS w
Zawadzkiem. Koncepcja Centrum pojawiła się ok.
1,5 roku temu. Od Państwa będzie zależało, czy podejmiecie w tej sprawie decyzję – na razie to tylko
zamiar. Chcemy tę sprawę przedstawić rodzicom,
kiedy przejdziemy cały etap zasięgania wymaganych opinii. Chcę Państwa jednak zapewnić, że
gdy pojawią jakiekolwiek przesłanki, które sprawią,
że ta koncepcja, dziś wydawałoby się pozytywnie
przyjmowana, byłaby zagrożona, będą pierwszy,
który powie: jeszcze nie czas na tego typu zmiany.
Radny Joachim Szostok: - Pytanie do wicestarosty: w Informacji o pracy Zarządu jest punkt
mówiący o Pana spotkaniu z Radą Pedagogiczną
ZSS w Zawadzkiem. Jaka była wstępna reakcja nauczycieli na ten pomysł? I moja uwaga: jeśli nastąpi
kolejny etap tej procedury – to jakie mogą być
reperkusje społeczne? Jako były radny w Zawadzkiem pamiętam powstawanie sieci gimnazjów w
gminie: jedno miało być w Zawadzkiem drugie w
Żędowicach. Kielcza postawiła sprawę na ostrzu
noża, w rezultacie powstało trzecie, w tamtej wsi.
Wicestarosta W. Gaida: - Według mojej oceny
spotkanie z nauczycielami przebiegło pozytywnie.
Oczywiście podniesione zostały problemy tak

ogromnej zmiany środowiska dla dzieci, ale przejście dziecka z nauczycielem do szkoły w Kadłubie
jest znaczącą gwarancją powodzenia tej operacji.
Oczywiście spotkamy się z rodzicami, wysłuchamy ich obaw, ale dowóz dzieci z osobami, które
znają i spotkanie z nauczycielami, do których są
przyzwyczajeni, powinny rozwiać ich obawy.
Co do porównania z powstaniem gimnazjów w
gminie – to nie ta skala, mówimy o małej szkole
funkcjonującej przy DPS. Dziś już nie ma w niej ani
jednego ucznia, który byłby mieszkańcem DPS, a
szkoła stała się szkołą środowiskową. Sądziliśmy,
że jej kameralność, jej lokalizacja – w lesie, co
ma ogromną wartość rehabilitacyjną, przyniosą
przypływ uczniów. Okazało się, że do tego nie
doszło. Zobowiązałem się też wobec nauczycieli
zatrudnionych w pełnym wymiarze, że nawet
gdyby od 1 września liczba uczniów spadła poniżej
12, o których teraz mowa, to oni pracy nie stracą
przy przenosinach. To ważne w sytuacji epidemii
COVID-19, kiedy wszyscy boją się o miejsca pracy
i mają rodziny. Powtórzę jeszcze raz: dzisiejsza
uchwała jest uchwałą o zamiarze, niczym więcej. To
tylko rozpoczęcie procesu; na jego końcu możemy
nie podejmować żadnej.
Uchwałę w sprawie likwidacji szkół: Szkoły
Podstawowej oraz Szkoły przysposabiającej do
życia w ZSS w Zawadzkiem z dniem 31 sierpnia
2021 radni przyjęli większością głosów: 15 za, 3
przeciw, 1 wstrzymujący się.
Członek Zarządu Powiatu Janusz Żyłka wprowadził radnych w zagadnienie dotyczące projektu
uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. – Podobną
uchwałę podjęliście Państwo miesiąc temu, jednak
nie było w niej uwzględnionych pojazdów powyżej
3,5 t, które zostały ustalone na poziomie przewidzianym w rozporządzeniu. Musimy teraz dostosować uchwałę do faktycznych stawek na rynku.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
Przewodniczący Rady S. Szłapa poinformował, że od połowy lutego posiedzenia komisji
problemowych będą odbywać się już w trybie
stacjonarnym, przy obecności kilku osób na Sali
jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości
Marta Górka
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OFERTY PRACY

NABÓR WNIOSKÓW
W RAMACH KRAJOWEGO
FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność
gospodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o
przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie:
01.02.2021r. - 12.02.2021r.
Limit środków z KFS wynosi 337 500,00zł
Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełniać co najmniej jeden
z priorytetów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, które zostały przyjęte
na 2021r.:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które
na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby
COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych,
pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych,
prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób
chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami
chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu
tej choroby;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym
powiecie lub województwie zawodach deficytowych;*
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy
po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w
firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii
i narzędzi cyfrowych;
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
8) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów
praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń
branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
* Przy ocenie wniosków, uwzględnia się zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie strzeleckim, określone w „ Barometrze zawodów 2021”
(powiat strzelecki) lub zawody deficytowe zidentyfikowane w województwie opolskim, określone w „Barometrze zawodów 2021” (województwo
opolskie)
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
1) uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy,
2) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok,
3) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia
ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
4) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z
KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
5) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia
ustawicznego,
6) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia
ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
7) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
8) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we
wniosku z uwzględnieniem limitu posiadanych środków,
UWAGA!
W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami
podyplomowymi lub egzaminem.
Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie
wcześniej niż 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w urzędzie
pracy.
(Wszystkie formy kształcenia ustawicznego dofinansowane w ramach
złożonego wniosku muszą rozpocząć się i zostać opłacone w roku 2021).
Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich, w godz. 7.30 – 15.30
(Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a)
Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14
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WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PIELĘGNIARKA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie kierunkowe
		
- prawo wykonywania zawodu
OPIEKUN
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie ogólne
OPIEKUN MEDYCZNY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie kierunkowe,
FRYZJER DAMSKO - MĘSKI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie kierunkowe,
		
- wymagane doświadczenie zawodowe
SPRZEDAWCA W CUKIERNI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- znajomość obsługi kasy fiskalnej
KIEROWCA ZAOPATRZENIOWIEC STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie zawodowe
		
- prawo jazdy kat. D,
		
- kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. D,
DORADCA KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie,
SPECJALISTA DS. EKSPORTU
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe,
I REKLAMY		
- dobra znajomość j. angielskiego,
		
- prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK BIUROWY Z JĘZYKIEM
SZYMISZÓW
- wykształcenie min. średnie,
NIEMIECKIM LUB ANGIELSKIM		
- znajomość j. niemieckiego lub angielskiego
			 w stopniu komunikatywnym
PERSONEL SPRZĄTAJĄCY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK OCHRONY
SZYMISZÓW
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MURARZ
WG ZLECEŃ
- umiejętność murowania
POMOCNIK MURARZA
WG ZLECEŃ
- podstawowa umiejętność murowania
MECHANIK MASZYN
RASZOWA/
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
DO OBRÓBKI METALI
KĘDZIERZYN - KOŹLE
- min. 5 lat doświadczenia zawodowego
KONTROLER JAKOŚCI
STRZELCE OPOLSKIE
- umiejętność obsługi komputera
OPERATOR WALCA DROGOWEGO
JARYSZÓW
- uprawnienia do obsługi walca drogowego
WG ZLECEŃ
- doświadczenie przy robotach bitumicznych
POMOCNIK ELEKTRYKA
KADŁUB
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia SEP do 1 KV
KIEROWCA C + E
WG. ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. C + E, - uprawnienia przewóz
rzeczy
		
- karta kierowcy
KIEROWCA MIĘDZYN. C+E
RUCH
- prawo jazdy kat. C +E,
MIĘDZYNARODOWY
- uprawnienia przewóz rzeczy, - karta kierowcy,
		
- j. niemiecki w stopniu komunikatywnym
OPERATOR / USTAWIACZ MASZYN
ZIMNA WÓDKA
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- podstawowa obsługa komputera,
		
- znajomość rysunku technicznego
OPERATOR MASZYN
ZAWADZKIE
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN
ZIMNA WÓDKA
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR RĘBAKA
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR OSTRZALNI NOŻY
STRZELCE OPOLSKIE
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCYJNY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PAKOWACZ
STRZELCE OPOLSKIE
SZLIFIERZ
STRZELCE OPOLSKIE
- sprawność manualna
TOKARZ/ ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
		
- książeczka dla celów sanitarno - epidemiologicznych
PRACOWNIK DZIAŁU KAS I RELACJI STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
Z KLIENTAMI		
- znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej,
			 sprzętu biurowego
KASJER SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- obsługa kasy fiskalnej,
Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

WAŻNA INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich nadal prowadzi nabór wniosków o udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy antykryzysowej COVID – 19.
Z pożyczki mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników oraz pracodawcy zatrudniający średniorocznie mniej niż 10 pracowników.
Warunkiem uzyskania jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości do 5 tyś. złotych jest jedynie
prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31.03.2020 roku. Uzyskanie pożyczki nie jest uzależnione
od faktu spadku obrotów w firmie. Po trzech miesiącach od daty podpisania umowy z PUP pożyczka jest w
100% umarzana z urzędu przez Starostę Strzeleckiego, pod warunkiem prowadzenia w tym okresie działalności
gospodarczej. Pozyskane środki muszą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów bieżącej działalności firmy.
Zachęcamy do składania wniosków o pożyczkę w formie elektronicznej przez platformę praca.gov.pl.
Wnioski można składać do 10 czerwca 2021 roku.
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DPS w Szymiszowie wypiękniał

dok. ze str. 1

Dostaliśmy dodatkowe 100 tysięcy
Wewnątrz naszego
Domu w Szymiszowie
prace jeszcze trwają
– informuje dyrektor Jolanta Osuch.

J

4 lutego odbył się oficjalny odbiór prac związanych z termomodernizacją.

Pałacowi daliśmy kolejne życie
Pałac w Szymiszowie
jest jak kot:
ma więcej niż jedno życie
– mówi wicestarosta Waldemar Gaida.

W

ybudowany został mniej więcej w
połowie XVII w., kiedy właścicielem
wioski był Wilhelm von Warlowski. W roku
1831 przeszedł w ręce rodu Strachwitzów
i stanowił jej własność do roku 1945. Nie
znaczy to wcale, że się nie zmieniał. Rozbudowano go w roku 1912, ale zniszczony został
podczas powstania śląskiego w 1921 roku.
Szybko go odbudowano – już rok później. Po
1945 r. w pałacu funkcjonował szpital przeciwgruźliczy. Od lat 70. XX wieku mieści się
tu dom pomocy społecznej, który przeszedł
remont kapitalny w latach 1989-1994, ale
od tamtego czasu też wprowadzone zostały
pewne zmiany związane m.in. ze standaryzacją DPS-ów.
Teraz – można powiedzieć – zaczyna kolejne życie. Nie zmienia funkcji, ale zaszły w
nim zmiany ogromne. Elewacja wypiękniała.
Skrzynkowe drewniane okna odtworzono z
najmniejszymi detalami, przywracając im zielony kolor. Podobnie – wymieniono drzwi. To
wszystko widać. I… jest pięknie. Największe
jednak zmiany zaszły tam, gdzie z zewnątrz
ich nie widać. To nowe źródła, czyli pompy
ciepła, nowe instalacje i nowa kotłownia.
Zupełnie jak statek kosmiczny. Odczytami i

regulacją można sterować za pomocą komputera lub tabletu z dowolnego miejsca!
Kto z nas jeszcze kilka lat temu mógł
myśleć o takich przeobrażeniach w zabytkowym pałacu? Na to potrzebne są przecież
ogromne pieniądze. Szukaliśmy dofinansowania. Z budżetu Powiatu Strzeleckiego nie
byłoby nas stać na tak duże wydatki, choć i
tak przecież nie są małe, bo mimo unijnego
dofinansowania wkład własny Powiat Strzelecki musiał wnieść. To unijne dofinansowanie
udało się zdobyć dzięki naszej obecności w
Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim – a
zawsze powtarzam, że wspólnymi siłami
można osiągnąć więcej – i realizacji zadania
pn. „Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”, którego liderem jest Gmina
Kędzierzyn-Koźle. Koszt naszego projektu,
czyli „Termomodernizacji budynku filii DPS
Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
wynosi 9.619.910 zł, z czego 4.532.522 zł
to unijne dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wkład
własny Powiatu Strzeleckiego to 5.087.388 zł.

esteśmy właśnie w trakcie malowania
pokoi, co robimy we własnym zakresie,
i mniej więcej pięćdziesiąt procent już za
nami. Malujemy zazwyczaj na biało, ale jeśli
któryś z mieszkańców chce sobie wybrać
inny kolor ścian – dostosowujemy się do jego
życzeń, zawsze tak było i nie ma tu żadnych
ograniczeń. Każdy tu ma się czuć jak u siebie,
a u siebie decyduje o kolorze ścian, prawda?
Wkrótce czeka nas remont łazienek. Na
ten cel dostaliśmy z Powiatu Strzeleckiego
dodatkowe 100 tysięcy złotych i to bardzo nas
cieszy, bo da to ostatni szlif. Cała inwestycja
to ogrom prac, a wszystkie były prowadzone
bez przeprowadzek mieszkańców do innych
obiektów. W dodatku w czasie pandemii,
co oczywiście mogło stwarzać dodatkowe
zagrożenie, bo i nasi mieszkańcy też ulegli
koronawirusowi. Jakoś udało się przetrwać
ten trudny czas i cieszę się, że już widać koniec. A my mamy zupełnie inne warunki: w
Domu jest bardzo jasno i jest bardzo ciepło.
Każdy grzejnik w pokoju - a wszystkie zostały

Stara kotłownia

Nowa kotłownia

Jak się teraz mieszka?
Na pewno jest cieplej i jaśniej
– odpowiada pan Mariusz Kamieniarz, przewodniczący Rady
Mieszkańców DPS w Szymiszowie.

C

ałe szczęście, że ten remont doszedł
do skutku. Budynek jest zabytkowy,
ale prawdę mówiąc, wszystko się już sypało.
Były problemy z wodą, prądem. Teraz jest
zupełnie inaczej. Bardzo jestem zadowolony:
nawet okna można teraz otworzyć, żeby wywietrzyć pokój. Wcześniej nie było potrzeby,
i tak wiało przez okna.

Przyznam, że na początku baliśmy się,
nie wiedzieliśmy, czego możemy oczekiwać.
Tym bardziej, że w trakcie prac trzeba było
przenosić się do innych części budynku. To
wiązało się z pewnymi uciążliwościami, do
łazienki na przykład było z dziesięć metrów
dalej, ale wszystko da się wytrzymać. Nawet
i to, że przez jakiś czas łazienki nie ma pod

wymienione na nowe – ma termostat, dzięki
któremu w łatwy sposób można regulować
temperaturę. Na razie chyba niewielu mieszkańców z nich korzysta – cieszą się ciepłem,
zresztą przy takich mrozach trudno się temu
dziwić. Dzięki zamianie oświetlenia na energooszczędne LED-owe, zrobiło się wszędzie
bardzo jasno, to też wszystkich cieszy. Po
remoncie łazienek będzie jeszcze bardziej
komfortowo dla mieszkańców, ale mnie,
jako dyrektora placówki już cieszą przyszłe
oszczędności w kosztach utrzymania Domu
– mamy zupełnie inny system ogrzewania i
pozyskiwania ciepłej wody, mamy zupełnie
nową kuchnię!
Nasz zabytkowy Dom stał się prawdziwą
perełką, zrewitalizowaną pieczołowicie, z
dbałością o szczegóły. Już czekam na chwilę,
kiedy wszyscy mieszkańcy będą się mogli
spotkać razem – co dziś ze względów epidemicznych jest jeszcze niemożliwe – w sali
balowej, i cieszyć się, że razem przetrwaliśmy
trudny czas. Czas epidemii i… remontu.

nosem. Podczas remontu widziałem stan
rur kanalizacyjnych… Teraz zastanawiam
się, jak wytrzymały tyle czasu i nie dziwię,
się, że remont trwał dużej niż zapowiadano.
Jednak wziąć trzeba pod uwagę, że na przedłużenie prac wpływ miała także pandemia,
nie tylko jakieś niespodzianki techniczne,
które w zabytkowym obiekcie trafić się po
prostu muszą. Muszę się też pochwalić, że
mam więcej miejsca! Przy zmianie instalacji centralnego ogrzewania kaloryfery w
pokojach przeniesiono w inne miejsce, co
dla mnie oznacza zyskanie dodatkowych
kilkudziesięciu centymetrów kwadratowych
powierzchni. Komuś może wydawać się to

nieistotne, ale dla mnie, na wózku, te kilkadziesiąt centymetrów to duża różnica. I
pokój mam odmalowany tak, jak chciałem: w
Internecie wybrałem kolor zwany czerwienią
sułtańską. Doskonały!
Na koniec powiem jedno: jestem bardzo zadowolony, że już remont się prawie
skończył, że mieszkam tu, a nie gdzie indziej.
Przeniosłem się do tego Domu przed pięciu
laty, nawet nie ze względów na warunki
mieszkaniowe, ale raczej środowisko poprzedniego DPS, w którym mieszkańcy nie
stronili od alkoholu, gdzie było trochę bałaganu. Tu jest zupełnie inaczej, a cały personel
i pani dyrektor dbają o nas bardzo; wszyscy
są bardzo pomocni i dają z siebie wszystko.
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Powiat Strzelecki
to MY!

U
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Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Rodzinna piecza zastępcza

nas można zgłaszać swoją gotowość do pełnienia szlachetnej funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia i poczucia bezpieczeństwa.
Chętnie porozmawiamy ze wszystkimi osobami, które czują potrzebę pomagania
bezbronnym dzieciom.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: (77) 461-33-81, wewnętrzny
40 lub drogą mailową pod adresem: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl a najlepiej osobiście w siedzibie PCPR mieszczącym się przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich – pokój nr 6 na parterze.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.pcpr.strzelceop.pl a już niedługo na FB

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
realizujemy zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
na rzecz osób niepełnosprawnych.
ferujemy pomoc osobom niepełnosprawnym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
do dofinansowań ze środków Państwowego realizuje również:

O

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w zakresie:

1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
2. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (m.in. do wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, kul łokciowych, balkoników, protez,
cewników i pieluchomajtek, pionizatorów, butów ortopedycznych itp.),
3. usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
4. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
5. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (m.in. do rotorów, rowerów rehabilitacyjnych, mat masujących, bieżni itp.),
6. likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (m.in. krzeseł toaletowych,
podnośników wannowych, taboretów pod prysznic, rowerów trójkołowych,
schodołazów, uchwytów łazienkowych, itp.),
7. likwidacji barier architektonicznych (m.in. przystosowanie łazienki do potrzeb
osoby niepełnosprawnej).

1. Program „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów
pomocy - osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie
do edukacji. Program obejmuje następujące formy wsparcia:
• pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, wózków inwalidzkich lub skuterów
o napędzie elektrycznym, protez,
• pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej,
• pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
2. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Wsparcie
polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w sytuacji utraty możliwości korzystania z opieki świadczonej w
placówce rehabilitacyjnej.
Warunkiem koniecznym, aby ubiegać się o powyższe dofinansowania jest posiadanie
orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez ZUS (pierwsza, druga, trzecia
grupa inwalidzka) lub Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (stopień
znaczny, umiarkowany, lekki).

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:
• o stopniu niepełnosprawności (osoby pow. 16 roku życia),
• o niepełnosprawności (dzieciom do 16 roku życia)
• oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień (osobom posiadającym ważne orzeczenia
innych organów).
Aby starać się o wydanie orzeczenia należy złożyć odpowiedni druk wniosku o
wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla
potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, które wypełnia lekarz (zaświadczenie to ważne jest 30 dni od daty wystawienia do dnia złożenia w Powiatowym
Zespole). Oprócz ww. formularzy do wniosku dołącza się kserokopię dokumentacji
medycznej, aktualnych wyników badań diagnostycznych oraz innych dokumentów
mogących mieć wpływ na ustalenie (stopnia) niepełnosprawności.
Ponadto Zespół wydaje także karty parkingowe osobom uprawnionym oraz
legitymacje osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności
ul. Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie
Telefon 77 463 08 76
www.pcpr.strzelceop.pl
email: orzecznictwo@pcpr.strzelceop.pl

Druki wszystkich wniosków można pobrać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jak również na stronie internetowej www.pcpr.strzelceop.pl
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia PFRON przypominamy o możliwości
składania wniosków w ramach:
• programu Aktywny samorząd,
• dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
• dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych
za pośrednictwem platformy internetowej sow.pfron.org.pl   bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zapraszamy również do kontaktu z infolinią PFRON dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu 800 889 777 gdzie można uzyskać
informację o wnioskach składanych za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia PFRON.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 77461-33-81.
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

M

iło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady
Ministrów otrzymały dwie uczennice CKZiU w Strzelcach Opolskich: Martyna Skowronek (kl. 4 Tg) i Martyna Czekała (kl. 2 Pcl).

M

iło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady
Ministrów otrzymało troje uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem: Mariola Kwas, Szymon Cybulski oraz Wiktoria Bryniowska.

Kolejne egzaminy w cieniu pandemii

O

d 11 do 18 stycznia 2021 roku trwała w CKZIU zimowa sesja egzaminacyjna dla uczniów przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Do
egzaminów przystąpiło prawie 200 uczniów w zdecydowanej większości z klas 4 Technikum.
Podobnie jak w czerwcu egzaminy odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,
co wiązało się z przeprowadzeniem egzaminu w większej ilości sal i mniejszych grupach.
Największym wyzwaniem było przeprowadzenie egzaminu pisemnego w formie elektronicznej, który odbywał się jednocześnie w 6 salach. Największa grupa uczniów przystępowała
do egzaminu w formule D, czyli rozwiązywała zadania tylko w arkuszach. Byli to w zdecydowanej większości uczniowie w zawodach: technik logistyk, spedytor, hotelarstwa, obsługi
turystycznej. Do egzaminów przystępowali również uczniowie w zawodach: technik grafiki
i poligrafii cyfrowej, ekonomista, mechanik. Dużą grupę stanowiły osoby, które ukończyły
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie cukiernik oraz operator obrabiarek skrawających.
Musieli oni wykazać się swoimi umiejętnościami w czasie egzaminu, który odbywał się w
obecności zewnętrznego egzaminatora, na bieżąco oceniającego pracę zdających.
Warto zaznaczyć, że już od wakacji słychać było zapowiedzi, że matura będzie łatwiejsza,
aby zrekompensować uczniom naukę zdalną. Uczniowie Technikum na takie łatwiejsze zadania
oficjalnie nie mogli liczyć. Przebieg egzaminów pokazał jednak, że w zdecydowanej większości wychodzili po nich zadowoleni wskazując, że zadania były łatwiejsze niż się spodziewali.
Czy było tak naprawdę, przekonamy się 31 marca, kiedy do szkół zostaną przekazane wyniki
egzaminów. Tymczasem szykujemy się do kolejnej sesji – ruszamy już 7 czerwca, gdy do egzaminów przystąpią uczniowie klas 2 Technikum na podbudowie gimnazjum.

J

ak zbudować jak najlepszą przyszłość
dla siebie? Przez dobre wykształcenie.
Gdzie można je zdobyć? W naszych szkołach.
Naszych – czyli Powiatu Strzeleckiego. Od kilku
lat przekonujemy do tego absolwentów szkół
podstawowych (wcześniej gimnazjów) hasłem:
Dobre Szkoły Blisko Ciebie!
Faktycznie nie trzeba ich szukać daleko:
one znajdują się tuż obok miejscowości, gdzie
mieszkasz: w Strzelcach Opolskich i w Zawadzkiem. A potwierdzeniem tego jest kolejny
ranking szkół średnich. Jak co roku pod koniec
stycznia publikowany jest Ranking Liceów i
Techników organizowany przez miesięcznik
Perspektywy. W roku 2021 odbyła się już jego
23 edycja.
Co roku ten ranking obserwowany jest z
ogromnym zainteresowaniem nie tylko przez
dyrektorów szkół, organy je prowadzące, ale
też przez rodziców i uczniów klas ósmych szkół
podstawowych. I słusznie. Bo opinie o szkołach
w tzw. środowisku (rodziców, uczniów) bywają
różne, a dane stanowiące podstawę oceny w
rankingu Perspektyw są obiektywne: pochodzą
wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych pochodzących z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu
Informacji Oświatowej (SIO). Szkoły weryfikują
jedynie listę laureatów i finalistów olimpiad.
Jakimi kryteriami kieruje się kapituła rankingu? Niezmiennymi od lat. To wyniki matury
z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych,
sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminów zawodowych w technikach.
Także w roku pandemii, czyli w roku 2020,
kiedy egzaminy maturalne odbywały się w maseczkach, w reżimie sanitarnym, po miesiącach
nauki zdalnej, do czego – jak przyznają teraz
wszyscy – nikt nie był przygotowany, zasady
oceny się nie zmieniły.
I jak wypadły nasze szkoły w rankingu 2021?
Bardzo dobrze!
Licea ogólnokształcące oceniano za pomo-

cą trzech kryteriów.
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (25
proc.), wyniki matury z
przedmiotów obowiązkowych (30 proc.) oraz
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych
(45 proc.).
W ogólnopolskim zestawieniu Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach
Opolskich zyskało status Srebrnej Szkoły, a
Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w ZSP
w Zawadzkiem – Brązowej, co zaraz nadrobiło
w ogólnopolskim rankingu maturalnym, gdzie
zdobyło tytuł Srebrnej Szkoły.
LO w Strzelcach Opolskich po raz kolejny
potwierdziło również swoją mocną pozycję w
województwie – od lat plasuje się w pierwszej
piątce najlepszych liceów w regionie; w roku
2021 zajęło właśnie piątą pozycję, a LO w
Zawadzkiem – 24.
Kryteria klasyfikacji techników w rankingu
ogólnopolskim to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z
przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz
wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.).
I tu pewna niespodzianka: wyżej w rankingu
techników uplasowało się Technikum (ZSP) w
Zawadzkiem niż Technikum w CKZiU w Strzelcach Opolskich. Wyżej w rankingu ogólnopolskim i wojewódzkim. Niemniej łączy je jedno:
oba zdobyły Srebrne Tarcze!
Wyniki naszych szkół w tegorocznym rankingu Perspektyw to sukces nie tylko uczniów,
ale też dobrej pracy nauczycieli, współpracy
szkół z organem prowadzącym, czyli Powiatem
Strzeleckim, dbającym o dobre warunki pracy
szkół. Jeśli więc szukacie odpowiedzi, które
szkoły powinny wybrać Wasze dzieci, które za
kilka miesięcy skończą ósmą klasę, ta nasuwa
się sama: dobre szkoły są blisko Ciebie!

Znów tylko 30 dni na zgłoszenie
zbycia lub nabycia pojazdu
Od początku rok 2021 ponownie obowiązuje krótszy,
30 dniowy termin na zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu.
Warto skorzystać z e-usługi w tym zakresie.

E-usługa „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu” jest dostępna na portalu gov.pl w zakładce
Kierowcy i pojazdy. Aby sprawnie dopełnić formalności, należy przygotować dane pojazdu:
markę, typ, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny, dane sprzedającego lub
kupującego, skan lub zdjęcie dokumentu, potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu, np.
umowy kupna-sprzedaży.
Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu w wyznaczonym terminie
(30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny pojazdu)

kara wynosi od 200 do 1000 zł.

M

imo że nauka odbywa
się zdalnie, to jednak
egzaminy mają formę stacjonarną (oczywiście przy zachowaniu
reżimu sanitarnego). Egzamin
potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie, zwany również
egzaminem zawodowym, jest
formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy
i umiejętności z zakresu danej
kwalifikacji wyodrębnionej w
zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W styczniu uczniowie klasy 4T w ZSP w Zawadzkiem przystąpili do egzaminu EE.09.
Co kryje się pod tym tajemniczym kodem? Jest to „Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych” – czyli nazwa jednej z kwalifikacji, którą
muszą „opanować” przyszli informatycy. Nasi czwartoklasiści przystąpili do części pisemnej
12 stycznia, a do części praktycznej 20 stycznia. Egzamin jest oceniany przez zewnętrznych
egzaminatorów (w przypadku naszej szkoły przez egzaminatorów OKE we Wrocławiu), termin
ogłoszenia jego wyników zaplanowano na 31 marca. Z rozmów z uczniami wychodzącymi
z sali egzaminacyjnej wiemy jednak, że są oni zadowoleni z zadań – życzymy im więc jak
najwyższych wyników!			

Srebrne szkoły

O

Wirtualna wymiana

d wtorku do czwartku (26-28 stycznia
2021) z inicjatywy Barbary Góreckiej-Urygi i Marcina Kosa uczniowie strzeleckiego
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego brali udział w
projekcie „Alternative Travel”, koordynowanym
przez duńską szkołę Ryslinge Efterskole. W dobie
pandemii i związanych z nią obostrzeń wszędzie
odwołano wymiany uczniowskie i wyjazdy
zagraniczne. Pomysłodawcy projektu w odpowiedzi na ten stan wyszli z inicjatywą spotkania
online. Do przedsięwzięcia oprócz strzeleckiego
liceum zaproszono szkoły m.in. z Belgii, Niemiec,
Indii czy Korei Północnej. Temat był prosty: jak
wygląda życie młodzieży w dobie obostrzeń.
Uczniowie przypisani zostali do grup międzynarodowych, w ramach których omawiali
różne zagadnienia i wykonywali określone
zadania. Musieli nagrać filmik, zrobić zdjęcie

lub opracować podcast dokumentujący życie
w pandemii. Co warte podkreślenia, to wymiar
pedagogiczny całego przedsięwzięcia. Licealiści
mogli swobodnie porozmawiać po angielsku
z osobami z innych krajów. Poznali wartość
uczenia się języków obcych, sprawdzili się w
spontanicznej sytuacji komunikacyjnej oraz
dostrzegli, że sytuacja młodzieży jest obecnie
ciężka w wielu innych zakątkach świata. Większość przyznała, że chętnie wzięłaby udział w
podobnym projekcie w przyszłości. Szeroki
odzew i entuzjazm, o których informowali
również nauczyciele z pozostałych zaangażowanych szkół, wpłynie zapewne na decyzję
organizatorów o powtórzeniu przedsięwzięcia
w przyszłym roku. Nawet jeśli uda nam się wrócić do dawnej rzeczywistości. Efekty spotkań
niebawem będzie można obejrzeć na specjalnej
stronie internetowej.
Marcin Kos
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Skład: P.Z. "Solpress" sp. z o.o.
Opole, ul. Damrota 4
Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec
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Zakończyliśmy unijny projekt

Z

dniem 31 stycznia 2021 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.:
,,Nauka dla nas w sam raz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego celem
było zniwelowanie wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
przeszkód, na które napotykają w procesie kształcenia ogólnego. Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej przy DPS w Zawadzkiem oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy
DPS w Kadłubie brali udział w realizacji kompleksowych zadań, które
poprzez wzajemne uzupełnianie się stanowiły swoisty pakiet edukacyjny.
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach takich, jak:
Matematyka nas nie tyka – Typ 2 – zajęcia mające na celu rozwinięcie
kompetencji matematycznych uczniów poprzez naukę rozwiązywania
problemów w sposób twórczy, rozwijanie sprawności umysłowych, zdolność do integrowania funkcji percepcyjno-wzrokowych.
Informatyka dla laika – Typ 4 – zajęcia dzięki, którym uczniowie
z niepełnosprawnościami mogą uczyć się, brać udział w dyskusjach, odpowiadać na pytania, zdobywać wiedzę oraz komunikować się, a także
rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
Terapia poprzez sztukę – Typ 4 – w ramach zadania realizowane są
rozmaite zajęcia, w formie terapii, pozytywnie wpływającej na proces
edukacji:
Kulinarna podróż szlakiem tradycji i nowoczesności – w ramach zajęć
przewidziane są wyjazdy edukacyjne, które w ciekawy sposób przedstawią tradycje i zwyczaje związane z tradycyjną kuchnią polską. W ubiegłą
sobotę odbył się wyjazd od Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie dzieci
m.in. uczestniczyły w zajęciach garncarstwa.
Dekorator amator – zajęcia plastyczne mające formę terapii ćwiczącej
zręczność, cierpliwość i wytrwałość.
Muzyka, obraz, światło, dźwięk – zajęcia w studiu nagrań – dzięki zajęciom
dzieci poznają od strony praktycznej, jak nagrywa się piosenki, będą mogły
w sposób kreatywny rozwijać swoją wyobraźnię i obserwować rezultaty
swojej pracy w postaci nagranej piosenki. W ramach zajęć organizowane
będą również występy artystyczne.
Rzeźba – wydobywanie duszy z drewna – Typ 4 – zajęcia realizowane
w formie zabawy w drewnie, celem jest nabycie umiejętności samokontroli tempa pracy, rozwijanie zdolności manualnych, osiągnięcie przez
uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającej z życia
codziennego.
Terapia Anty Apatia – Typ 4:
Zajęcia AAC (zaj. indywidualne) – w ramach zajęć wykorzystany jest potencjał ucznia tak, by przy pomocy systemu AAC skompensować trudności
w porozumiewaniu się i nauczyć go komunikacji jak najbardziej prostej
i efektywnej.
Zajęcia integracji sensorycznej (zaj. indywidualne) – zajęcia sensoryczne, czyli dotyk kształtuje bodźce uczniów.
Kynoterapia – terapia przy pomocy psa terapeuty, dzięki której uczniowie
w innowacyjny sposób nabywają kompetencje społeczne.
Hipoterapia – specjalna terapia z udziałem konia. Celem jest przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej.
Zajęcia pedagogiczno – psychologiczno – społeczne – w ramach zajęć
rozładowywane jest napięcie emocjonalne i agresja uczniów.
W zdrowym ciele zdrowych duch – zajęcia ruchowe – Typ 4
Zajęcia w środowisku wodnym i Sali Doświadczania Świata – celem
zajęć jest podnoszenie sprawności fizycznej, ogólna poprawa stanu zdrowia, uspołecznienie, wyciszenie i uspokojenie.
Trening aktywności motorycznej – zajęcia polegające na rozwoju ruchów zamierzonych, ćwiczeniu zręczności, zwinności, celowości, wzmocnieniu tkanki mięśniowej ważnej w utrzymaniu właściwej postawy ucznia
niepełnosprawnego.
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – celem zajęć jest utrwalenie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała, kształtowanie

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

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

higienicznego stylu życia, nabycie umiejętności aktywnego spędzania
czasu wolnego.
Treningi BIOFEEDBACK – Typ 4 – nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Metoda
EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny, używaną szeroko jako
metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu
samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.
W ramach zadania Lepsi dla Was – Typ 4 projektu dokształceni zostali
nauczyciele z ZSS przy DPS w Kadłubie oraz z ZSS przy DPS w Zawadzkiem
na co dzień pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Nauczyciele ukończyli studia podyplomowe na kierunkach Edukacja i
terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Informatyka oraz
Rehabilitacja dzieci i niemowląt, jak również wzięli udział w szkoleniach
specjalistycznych.
W ramach projektu zakupione zostały również niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie na potrzeby realizacji w/w zadań, m.in. specjalistyczny system do prowadzenia treningów Biofeedback, zestawy do diagnozy zaburzeń u uczniów, specjalistyczne mysze komputerowe dedykowane
osobom z porażeniem kończyn górnych Switch Click USB oraz przyciski do obsługi komputera Pillow Switch, podnośnik do wanny z hydromasażem wraz
z siedziskami kąpielowymi.
Z powodu panującej pandemii COVID-19 przedmiotowy projekt został wydłużony o czas wstrzymania realizacji zajęć i dzięki
temu udało się zrealizować wszystkie założenia projektowe. Całkowita wartość projektu wynosi 550 600 zł, w tym dofinansowanie
523 070 zł, wkład własny 27 530 zł oraz dodatkowy wkład własny Powiatu
Strzeleckiego 125 840 zł.

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

rudności w koncentrowaniu uwagi,
nadruchliwość, impulsywność w działaniu, błędy wynikające z nieuwagi (obok
problemów edukacyjnych, komunikacyjnych i
w zachowaniu) stanowią najczęstszą przyczynę
zgłaszania dziecka na wizytę w poradni. Mogą
towarzyszyć innym problemom rozwojowym
dziecka. Jednym z nich jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD. Jest to
zaburzenie neurorozwojowe, w dużej mierze
mające charakter dziedziczny. Nie jest winą
rodziców, ani dziecka.
Według modelu Russell A. Barkley mózg
osoby z ADHD przypomina samochód, w
którym istnieje układ działania/motywacji
(gaz) i układ hamowania/koncentracji (hamulec). Oba układy znajdują się w równowadze.
Jeśli robimy coś ciekawego, silniej działa układ
działania, jeśli kończymy nudne działanie, wygrywa układ hamowania. Dzieci z ADHD mają
za mało okazji do hamowania dochodzących
do nich bodźców/pomysłów. Zazwyczaj „czyste” ADHD rozpoznaje się jedynie w jednej
trzeciej diagnozowanych przypadków, u pozostałych dzieci i nastolatków stawia się więcej
niż jedno rozpoznanie.
Najczęście współwystępują z ADHD; zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia
zachowania, zaburzenia nastroju (depresja),
zaburzenia lękowe, specyficzne trudności
szkolne, zaburzenia tikowe, uzależnienia,
całościowe zaburzenia rozwojowe, np. zespół
Aspergera. Dlatego tak ważna jest wczesna
diagnostyka i prawidłowe rozpoznanie problemu dziecka. Odpowiednie działania w tym
opieka terapeutyczna, prawidłowo dobrane
metody wsparcia stosowane przez rodziców
i nauczycieli, w niektórych przypadkach farmakoterapia pozwalają na zminimalizowanie
ryzyka powikłań do poziomu równego temu u
zdrowych dzieci/nastolatków. Diagnoza ADHD
ma charakter medyczny i stawia ją lekarz psychiatra. ADHD rozpoznaje się u dziecka powyżej 7 roku życia. Do najczęściej opisywanych
przez rodziców i nauczycieli objawów należą:
labilność emocjonalna – żywiołowe reakcje,
zmienność nastrojów, nieumiejętność radzenia
sobie z doświadczaniem porażek – słabe radzenie sobie z oceną społeczną i oceną w ogóle,
frustracja i wybuchy niekontrolowanej złości,
niedojrzałość emocjonalna i społeczna, czyli
zachowania charakterystyczne dla młodszego
wiekiem dziecka, np. inne zainteresowania,
słabsze czytanie sygnałów społecznych, wol-

niejsza nauka reguł społecznych, słabe rozumienie pojęcia czasu – szacowanie ile rzeczy
można zrobić na przerwie, na lekcji, ile czasu
potrzeba na zadanie w domu, tendencja do
wchodzenia w dyskusje – muszą mieć ostatnie
słowo.
Nie wszystkie dzieci z rozpoznanym ADHD
prezentują wszystkie wymienione grupy objawów. Można wyróżnić kilka podtypów: mieszany, z przewagą zaburzeń uwagi, z przewagą
nadruchliwości/nadmiernej impulsywności.
Wraz z wiekiem i w kolejnych latach obraz
symptomów może się zmieniać u danego
dziecka. Jedne objawy zanikną, np. nadmierna
ruchliwość, impulsywność a inne pozostaną,
np. deficyt uwagi.
Mówiąc o nadpobudliwym dziecku NIE
mamy na myśli dziecka niespokojnego od
czasu do czasu, żywego temperamentu, dziecka niegrzecznego od czasu do czasu, braku
umiejętności przestrzegania zasad „braku wychowania”, złośliwości (celowego sprawiania
przykrości), lenistwa, celowego łamania norm,
agresji. Do najczęściej sygnalizowanych przez
rodziców problemów należą trudności w koncentracji uwagi na zajęciach edukacyjnych. I
nie jest to bezzasadne spostrzeżenie, na wyniki w nauce wpływa przede wszystkim dobre
funkcjonowanie pamięci i uwagi. Zaburzenia
uwagi/deficyt uwagi w dużym stopniu rzutują
na efektywność procesu uczenia się. Poniżej
znajduje się zestaw najczęściej opisywanych
problemów z koncentracją uwagi jako wynik
deficytów funkcji wykonawczych. W praktyce
szkolnej i domowej to: brak wytrwałości, kłopoty z pamiętaniem kolejności zadań, słabe
planowanie i pamiętanie o zadaniach czekających w przyszłości, łatwe rozpraszanie się, sen
na jawie, słabe dostrzeganie szczegółów, zapominanie, nudne i monotonne zajęcia – dziecko
nie kończy zadania domowego, notatki z lekcji,
trudne są dla niego nudne sytuacje - słuchanie nauczyciela, szczegółowe czytanie tekstu,
sprzątanie, słupki z matematyki, gry zespołowe, nieumiejetność czytania złożonych zdań
i tekstów, bezproduktywna działalność, np.
stukanie w biurko, zabawa przyborami szkolnymi, wyglądanie przez okno, własne myśli i
skojarzenia, odwlekanie wykonania zadania,
dziecko jest nieobecne zamyślone, trudność
sprawia mu zaplanowanie i zrealizowanie
złożonych zadań, częste jest odkładanie zadań
lub brak oddawania prac w terminie, unikanie
zajęć, na których nie daje rady skupić się i które

często nie wychodzą, gubienie różnych rzeczy,
zapominanie o ważnych sprawach i nie przekazywanie ich dorosłym, np. zadanie domowe.
Jak możemy zatem pomóc dziecku w takiej
sytuacji? Po pierwsze, ważna jest psychoedukacja rodziców i dziecka na temat ADHD - czyli
rozmowa z rodzicem, dzieckiem. Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z listą lektur na temat
ADHD, a później lektura wybranej pozycji celem pogłębienia wiedzy na temat zaburzenia.
Poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych
umiejętności w postępowaniu z dzieckiem
odbywa się również poprzez udział rodzica w
warsztatach umiejętności rodzicielskich – np.
SZKOŁA DLA RODZICÓW. W szkole istotnym
elementem oddziaływań pomocowych jest
udział dziecka w zajęciach terapeutycznych –
trening słabiej rozwijających się umiejętności
dziecka społecznych, emocjonalnych, np.
TUS (trening umiejętności społecznych). W
postępowaniu nieodzowne są też konsultacje z nauczycielem – wyjaśnienie diagnozy i
zaplanowanie opieki nad dzieckiem w szkole.
Leczenie farmakologiczne - podejmuje się
w sytuacjach, gdy inne podjęte do tej pory
środki nie przynoszą rezultatów, a pojawiają
się inne problemy, np. depresja, zaburzenia
zachowania.
Podsumowując: zespół hiperkinetyczny to
zaburzenie przewlekłe, wymaga konsekwentnego i wieloletniego postępowania, nie po

to by objawy zniknęły, ale by nie doszło do
powikłań! Zespół nadpobudliwości psychoruchowej nie jest tym samym, co problemy z
zachowaniem. Uczniowie i uczennice z ADHD
wymagają w szkole konsekwentnego i stałego
wsparcia terapeutycznego ze strony nauczycieli. Cześć dzieci może wymagać leczenia farmakologicznego, nie należy jednak mylić tego z
tabletką na wszystko, czyli dobre zachowanie.
David Pentecost „Wychować dziecko z ADD
i ADHD - praktyczne strategie opanowania
trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD”. W
tej książce autor wyszedł poza identyfikację
objawów i przedstawił techniki dokonywania przez rodziców zmian, mających na celu
opanowanie i zminimalizowanie trudnych
zachowań. Opracowany przez niego system
- ADDapt, ADD Alternative Parenting Techniques - składa się z dwunastu kroków, z których
każdy został szczegółowo opisany . Autor
rozumie, jak trudne wyzwanie dla rodziców
stanowią dzieci z ADD i ADHD, gdyż do ich
wychowania nie wystarczają zwykłe, dobre,
rodzicielskie umiejętności. Z tymi rodzicami
i z tymi dziećmi przepracował wiele lat jako
terapeuta rodzinny.
Dlaczego ta książka? Adresatem są rodzice
i to oni potrzebują konkretnej pomocy i wskazań, jak na co dzień radzić sobie z wyzwaniem,
jakim jest wychowywanie nadpobudliwego
dziecka. Jest to krótka forma poradnika (jedyne 137 stron). Formuła 12 kroków pozwala
na bieżącą kontrolę postępów. Zawiera konkretne ćwiczenia decyzyjne pozwalające na
uporanie się z problemami, np. tworzenie
listy pokonywania trudności w przeszłości, gdy
podejmowano zmiany lub listy uczuć i okoliczności, które spowodowały, że zrezygnowało się
z danego postanowienia albo jakie czynniki/
idee motywowały rodzica do zmiany itp. Inne
dotyczą dzieci, np. to pomysły na radzenie sobie z ignorowaniem poszukiwania uwagi przez
dziecko, na chwalenie dziecka za prawidłowe
zachowanie, wydawanie dziecku skutecznych
poleceń, pomysły na opanowywanie problemowych rzeczy do zrobienia, wprowadzenie
domowego systemu punktowania, odsyłanie
za trudne zachowania, czas specjalny.
Te i inne sekretne pojęcia są zawarte w
tej książce. Jak dla mnie: krótko i na temat.
Zachęcam do przeczytania i wykorzystania w
codziennych relacjach z dzieckiem.
Ewa Zaremba
pedagog

Jedź z Nami – w większym gronie

29 stycznia 2021r. podczas Zgromadzenia Członków Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” podjęto uchwały w
sprawie przystąpienia do związku nowych członków. W szeregi związku wstąpiły trzy sąsiednie gminy: Gogolin, Krapkowice
oraz Zdzieszowice.
Na pamiątkowym zdjęciu (od lewej): Prezes PKS S.A. w Strzelcach Opolskich Jacek Król, Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom,
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Wójt Izbicka Brygida Pytel, Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida, Zastępca
Burmistrza Zdzieszowic Artur Gasz, Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Burmistrz
Gogolina Joachim Wojtala, Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Zastępca Burmistrza Leśnicy Andrzej Iwanowski, Burmistrz
Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji UM w Strzelcach Opolskich Henryk
Czempiel.

