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roku, kiedy do 
egzaminów mieli 
przystąpić ci, któ-
rych z powodu 
pandemii korona-
wirusa ominęły 
studniówki, wy-
cieczki,  osiem-
nastki, i  którzy 

jako pierwsi poznali smak nauki zdalnej,  
mówiono o nich: stracony rocznik. O te-
gorocznych maturzystach też można tak 
powiedzieć?

- Raczej użyłabym określenia: rocznik 
eksperymentalny – mówi Halina Kajstura 
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego 
i ustawicznego w Strzelcach Opolskich. - Ich 
poukładany wcześniej świat się rozsypał. 
Ostatnie cztery lata były dla uczniów wyjąt-
kowo trudne – prawie połowę edukacji odbyli 
w trybie zdalnym.

- Najmocniej jednak uczniowie odczuwali 
w tym czasie brak kontaktów rówieśniczych. 
Nie stworzyli zespołu, wspólnoty, a garnęli 
się do tego. Kiedy organizowaliśmy imprezy, 

wyjazdy, zawody sportowe – bardzo chętnie 
się angażowali. Tego im brakowało przez 
te ciągnące się miesiące nauki w domu. 
Po powrocie do szkoły mogli uczestniczyć 
w zajęciach wspierających z psychologami 
i pedagogami. Niektórzy jeszcze w czasie 
pandemii musieli z pomocy psychologów 
korzystać, zapewne były przypadki depresji 
i konieczność skorzystania z pomocy psychia-
trów. O tym szkoła nie wie, ale to nie znaczy, 
że ich nie było.

- Do nauki zdalnej program nauczania 
nie jest przystosowany. My też nie byliśmy 
do tego przygotowani, co było widać zwłasz-
cza w pierwszym półroczu takiego trybu. 
Pierwsze trzy miesiące to nasze wspólne 
dostosowywanie się do nowej sytuacji, ale 
brak sprzętu stanowił ogromną przeszkodę. 
Nauczyciele robili co mogli, część uczniów 
też, część – nie podjęła wyzwania. Niektórym 
samodzielna nauka nie sprawia trudności, 
odkryli też – poza lekcjami - inne materiały 
edukacyjne, jakie dostępne są w Internecie, 
i chętnie z nich korzystali. Jednak część mło-
dzieży pracuje dobrze tylko pod nadzorem 
nauczyciela, o czym przy zdalnym nauczaniu 

Eksperymentalny rocznik

To nie koniec, to dopiero początek…

Centrum
Kształcenia 

Zawodowego 
i Ustawicznego 

w Strzelcach 
Opolskich

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego 

w Strzelcach Opolskich

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych

w Zawadzkiem

dok. na str. 5

dok. na str. 5

29 kwietnia – pamiętny dzień w naszych szkołach: koniec nauki ostat-
nich klas techników i liceów. Nie był to łatwy dla nich czas. Jako ostatni rocznik 
przeżyli gimnazja. Potem – lockdown i niemal dwa lata nauki zdalnej. I to już koniec?

Nie. Początek nowej drogi. Ku dorosłości. W pracy, w dalszej nauce. Na większość 
już z kilka dni czekała matura, a deklaracje przystąpienia do niej złożyło blisko 360 
uczniów szkół, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym.
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Szanowni Państwo,
Art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego obliguje Radę Powiatu do określenia 

w drodze uchwały rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym 
terenie. Zgodnie z ust. 1 w/w artykułu rozkład powinien być dostosowany do 
potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, 
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. 

Zgodne z dyspozycją wynikającą z niniejszego przepisu Rada Powiatu 
Strzeleckiego w dniu  24 listopada 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXXV/324/21  
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Strzeleckiego w 2022 roku.

Podjęte regulacje zapewniają Państwu możliwość całodobowego zakupu 
leków. Jednak wszystkie wyznaczone do pełnienia dyżurów apteki nie realizują 
tego obowiązku w sposób w jaki zobowiązuje je do tego w/w uchwała. Apteki 
powiadomiły nas, iż ze względów ekonomicznych dyżur pełnić będą tylko do 
godziny 20.00.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego wystosował do aptek pisma przypominające 
im o konieczności przestrzegania zapisów prawa miejscowego. Rada Powiatu 
nie ma bowiem żadnych kompetencji w świetle obowiązującego prawa do 
nałożenia jakichkolwiek sankcji na apteki.

Jednocześnie zapewniamy, że mając na względzie Państwa dobro, nadal 
będziemy podejmować działania zmierzające do respektowania przez apteki 
w/w regulacji.
Zalecamy jednak, przed udaniem się do apteki, wykonać telefon w celu 
upewnienia się, czy apteka pełni dyżur, czy uchyla się od realizacji nałożonego 
na nią obowiązku.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, 

iż dnia 30 maja 2022 roku 
odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania 

wniosków o udzielenie  świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych 
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów 
należy składać w sekretariatach placówek oświatowych właściwych ze względu 
na zatrudnienie do dnia 23 maja 2022 roku.

Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, określa uchwała 
nr XLVI/444/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 r. 
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. 
Urz. Woj. Op. poz. 2908). Uchwała dostępna do wglądu w sekretariatach 
placówek oświatowych.

7 maja zmarł wieloletni prezes Opolskiej Izby Gospodarczej 

Henryk Galwas 

Przez lata konsekwentnie promował osiągnięcia 
przedsiębiorców w naszym regionie i przyczynił się 

do rozwoju biznesu w województwie opolskim.

Głębokie wyrazy współczucia jego 
Rodzinie i Bliskim

składają
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Rada Powiatu Strzeleckiego

Apteki nie dyżurują zgodnie 
z uchwałą Rady Powiatu? 

Wyjaśniamy.

To już była 40. z kolei w tej 
kadencji sesja. Odbyła się 27 

kwietnia i w głównej mierze poświę-
cona była problemom społecznym. 
Zanim radni przeszli do dyskusji na 
nimi, starosta Józef Swaczyna przed-
stawił Informację o pracy Zarządu w 
okresie międzysesyjnym. Mówił m.in. 
zatwierdzeniu sprawozdań finanso-
wych jednostek finansowanych z bu-
dżetu Powiatu Strzeleckiego, zatwier-
dzeniu sprawozdania finansowego 
za rok 2021 Powiatowego Centrum 
Kultury, zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego Powiatu Strzeleckiego 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 
2021 oraz o przekazaniu Radzie tego 
dokumentu, zamykającego rok obro-
towy 2021; o zobowiązaniu Wydziału 
Dróg Strzeleckiego Starostwa do 
wystąpienia w trybie pilnym pisma 
do Gminy Ujazd w sprawie realizacji 
zadania pn. „Rozbudowa mostu 
w ciągu drogi powiatowej 1461 0 
Sieroniowice – Ujazd w m. Jaryszów 
ul. Strzelecka”, zawierającego wyniki 
przeprowadzonego przetargu wraz z 
informacją o konieczności podjęcia 
decyzji dotyczącej zabezpieczenia 
dodatkowych środków na ten cel 
oraz o zaakceptowaniu przez Za-
rząd wyników ocen ofert złożonych 
w tegorocznym konkursie ofert 
dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych oraz 
przyznaniu dotacji następującym 
podmiotom: Autonomicznej Sekcji 
Piłki Ręcznej w Zawadzkiem – 4 tys. 
zł, TSKN na Śląsku Opolskim – 6 tys. 
zł, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju 
Szkoły Specjalnej Ósemka – 5,3 tys. 
zł oraz Stowarzyszeniu SK – 1.530 
zł. Informacja została przyjęta praz 
radnych jednogłośnie.

Kolejny punkt obrad to Spra-
wozdanie z realizacji „Programu 
współpracy Powiatu Strzeleckiego 
z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
w roku 2021”. Radny Kazimierz 
Kubal, jako przewodniczący Komisji 
gospodarczej, podsumował przygo-
towany materiał, podkreślając, że ze 
względów finansowych wstrzymane 
zostały patronaty starosty, poza tymi 
honorowymi.

Radni to Sprawozdanie przyjęli 
jednogłośnie. 

Następny punkt otwierał wspo-
mniany wcześniej pakiet tematów 
związanych z problematyką społecz-
ną. Było to „Sprawozdanie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
za rok 2021 oraz wykazu potrzeb w 
zakresie: pieczy zastępczej i pomocy 
społecznej”. Kolejne to: „Ocena 
zasobów pomocy społecznej w 
Powiecie Strzeleckim za rok 2021” i 
„Sprawozdanie z realizacji „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych Powiatu Strzeleckiego na lata 
2018-2025”. 

Dwa pierwsze z wymienionych 
wyżej dokumentów, zgodnie z prze-
pisami musi zostać przedstawiony 
Radzie Powiatu do 30 kwietnia każ-
dego roku i do 30 czerwca Sejmikowi 
Województwa. Ocena tych samo-
rządów wraz z rekomendacjami jest 
podstawą do planowania budżetu 
PCPR na rok następny oraz ustalenia 
planu finansowego w zakresie pomo-
cy społecznej na rok kolejny. 

Sesja Rady Powiatu
W roku 2021 z pomocy społecz-

nej i wsparcia skorzystało 2008 osób 
– o 631 mniej niż rok wcześniej. Kim 
są korzystający ze wsparcia i pomo-
cy społecznej? 92 z nich – zostały 
umieszczone w DPS-ach, 1.442 to 
osoby niepełnosprawne korzystające 
ze świadczeń (np. w ramach środ-
ków PFRON), dzieci przebywające w 
pieczy zastępczej (131) oraz usamo-
dzielniani wychowankowie pieczy 
zastępczej (26), 1 usamodzielnienia 
wychowanka, która otrzymała świad-
czenie decyzją z ustawy o pomocy 
społecznej; 2 osoby zyskały pomoc 
podstawie ustawy o pomocy spo-
łecznej (praca socjalna), 17 zostało 
objętych programem korekcyjno-
-edukacyjnym,163 osoby - poradni-
ctwem psychologa i 15 poradnictwa 
udzielił prawnik.

Jak wygląda na terenie naszego 
powiatu piecza zastępcza? W rodzin-
nych domach dziecka jest 15 dzieci; 
w rodzinach spokrewnionych – 43, 
w rodzinach zastępczych niezawodo-
wych – 21, w rodzinach zastępczych 
zawodowych – 22.

W obszernym dokumencie przed-
stawionym radnym znalazła się 
również informacja o utworzeniu 
w ub. roku strukturze Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Punktu 
Interwencji Kryzysowej. Jego zadanie 
to udzielanie pomocy w formie po-
radnictwa specjalistycznego: psycho-
logicznego, prawnego i socjalnego, 
a pomocą służy zespół specjalistów: 
psycholog, radca prawny, starszy 
specjalista pracy socjalnej.

Radna Edyta Bem, przewodniczą-
ca Komisji edukacji, poinformowała, 
że komisja zaopiniowała sprawozda-
nie PCPR pozytywnie, podkreśliła 
jednak trudności w pozyskaniu kojo-
nych rodzin zastępczych na terenie 
naszego powiatu.

Radny Sławomir Tubek z kolei 
zapytał o to, czy w powiecie strzele-
ckim nie ma problemów kadrowych 
w pomocy społecznej. 

- W PCPR nie ma braków kadro-
wych – odpowiedział Janusz Żyłka, 
członek Zarządu Powiatu. 

W następnym wystąpieniu radny 
S. Tubek uściślił pytanie: - Czy brak 
kadrowe pielęgniarek w DPS-ach 
mogą wpływać na liczbę pensjona-
riuszy w tych domach?

Do tej kwestii odniósł się starosta 
J. Swaczyna: - Pielęgniarki z domów 
pomocy społecznej odchodzą do in-
nych jednostek, w których płatnikiem 
jest nie samorząd a NFZ, który lepiej 
płaci. Resort zdrowia przygotował 
przepisy, które umożliwią potrakto-
wanie domów pomocy społecznej jak 
podmiotów leczniczych, dzięki czemu 
koszty zatrudnienia pielęgniarek bę-
dzie pokrywał NFZ, a nie samorządy. 
Na razie jednak to tylko projekt.

Potwierdziła to obecna na sesji 
Jolanta Osuch dyrektor DPS w 
Strzelcach Opolskich z filiami w 
Szymiszowie i Leśnicy, która stwier-
dziła, że przy obecnym poziomie płac 
pielęgniarki odchodzą z DPS-ów, a 
część tych, które pracują, jest zatrud-
nionych są zatrudniane na umowach 
cywilno-prawnych. W dodatku ta 
grupa zawodowa starzeje się, mało 
młodych osób jest zainteresowanych 
zawodem. Natomiast obecność pie-
lęgniarek w domach pomocy jest ko-

nieczna: tylko one są uprawnione do 
podawania leków pensjonariuszom; 
nie mogą tego robić opiekunki.

Radny T. Tubek stwierdził w tym 
momencie: - Podpisujemy dokumen-
ty, które mijają się z rzeczywistym 
stanem rzeczy, podejmujemy uchwa-
ły, których nie można zrealizować – 
nawiązał do uchwały Rady Powiatu w 
sprawie dyżurów aptek, z którymi nie 
zgadza się Izba Aptekarska. 

Wicestarosta Waldemar Gaida: 
- Samorząd powiatowy znajduje się 
między młotem a kowadłem. Jako 
Rada Powiatu jesteśmy zobowiązani 
przez ustawodawcę do podjęcia 
uchwały w sprawie dyżurów aptek. 
Nie mamy wpływu na to, czy apteki 
się do tego dostosują, a Izba Aptekar-
ska nie może od nas wymagać, byśmy 
finansowali te dyżury.

Radni w głosowaniu przyjęli 
wszystkie trzy dokumenty związane 
z tematem pomocy społecznej – są 
to zadania własne powiatu. 

Kolejne uchwały w sprawach: 
wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Szpital Powiatowy im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich umowy dzierżawy miejsca pod 
dwa automaty sprzedające artykuły 
spożywcze; wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego na 
lata 2022-2025 oraz zmiany budżetu 
i zmian w budżecie Powiatu Strze-
leckiego na rok 2022 radni przyjęli 
jednogłośnie.

W punkcie Interpelacje radna 
Mariola Matuszek poinformowała, 
że 30 marca złożyła interpelację 
w sprawie wykonania remontów 
cząstkowych dróg Olszowa – Ujazd i 
Jaryszów – Ujazd, mocno zniszczony 
po ostatniej zimie, co udokumento-
wane zostało zdjęciami. Pisemną od-
powiedź otrzymała, a wynika z niej, 
że ubytki zagrażające bezpieczeństwu 
ruchu zostaną do 15 kwietnia br. wy-
pełnione masą na zimno, natomiast 
pozostałe uszkodzenia nawierzchni 
- zostaną wypełnione emulsją asfal-
tową i grysami – ale bez podania 
terminu. Poprosiła zatem o wskaza-
nie konkretnej daty remontów dróg.

Starosta J. Swaczyna poinfor-
mował, że już został rozstrzygnięty 
przetarg, a już umowa z wykonawcą 
na remont dróg emulsją asfaltową 
oraz grysami i do wypełniania ubyt-
ków na drogach zostanie podpisana 
już po sesji.

Z kolei radny K. Kubal stwier-
dził, że mieszkańcy Zawadzkiego 
skarżą się na utrudniony dostęp do 
lekarzy-specjalistów przyjmujących 
w ramach NFZ.

Starosta J. Swaczyna odpowie-
dział, że samorząd powiatowy nie 
ma na to żadnego wpływu, może 
natomiast dowiedzieć się, jak sytu-
acja w zakresie dostępu do specjali-
stycznych poradni wygląda w naszym 
szpitalu powiatowym.

Wicestarosta W. Gaida powrócił 
do tematu dróg: Od 20 lat samorząd 
powiatowy obwiniany jest o fatalny 
stan dróg, ale pieniądze pierwszej 
kolejności przeznaczane są na drogi 
krajowe i wojewódzkie.

Kolejna sesja, zwołana na 25 
maja br., będzie sesją, na której radni 
zadecydują o udzieleniu absoluto-
rium Zarządowi Powiatu. 

Marta Górka

Stawiamy 
na ekologiczny transport

29 kwietnia odbyło się Walne Zgro-
madzenie Powiatowo-Gminnego 
Związku „Jedź z Nami”.
-  Podjęliśmy na nim istotną dla wszystkich miesz-
kańców uchwałę w sprawie zmian w statucie – 
mówi Waldemar Gaida, przewodniczący Zarządu 
Związku. - Dotyczy ona pozyskania nowego źródła 
dochodu dla Związku, co wiąże się z jego planami 

inwestycyjnymi, czyli – najkrócej mówiąc – zakupem autobusów elek-
trycznych. Od początku stawiamy na ekologiczny transport; po zakupie 
niskoemisyjnych autobusów stawiamy na zeroemisiyjne. Przy dotacji z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel – a Związek złożył 
wniosek w II edycji programu  Zielony Transport Publiczny -  wymagany 
jest wkład własny. Bez tej zmiany statutu, o której zadecydowaliśmy, 
członkowie Związku nie mogliby go pokryć. 
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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

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie
TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie średnie (elektryk, automatyk, 
   elektromechanik itp.)
  -  czytanie rysunku technicznego
PRACOWNIK GOSPODARCZY ZIMNA WÓDKA
 (strefa ekonomiczna, 
 praca także dla osób
 z orzeczonym stopniem
  o niepełnosprawności)
KOORDYNATOR SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie mile widziane średnie handlowe
DETALICZNEJ  -  znajomość programu SUBIEKT,
  -  znajomość obsługi terminala płatniczego,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
FRYZJER ZAWADZKIE -  wykształcenie kierunkowe,
  -  min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
LEKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wyższe kierunkowe
PIELĘGNIARKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
  -  mile widziane prawo jazdy kat. B
SPEDYTOR SZYMISZÓW -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
  -  komunikatywność
INFORMATYK  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie kierunkowe
INFORMATYK/ AKUSTYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
  -  komunikatywna znajomość j. angielskiego
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  wymagane doświadczenie zawodowe
KIEROWCA OPERATOR SPRZĘTU TEREN GMINY -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
 STRZELCE OPOLSKIE, -  prawo jazdy kat. C, 
 JEMIELNICA -  kwalifikacje zawodowe – przewóz drogowy
  -  2 lata doświadczenia zawodowego
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH WG ZLECEŃ -  wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat.B
MURARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK FIZYCZNY MAGAZYNU ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie,
MAGAZYNIER SPÓROK -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  prawo jazdy kat.B
PRACOWNIK MAGAZYNU ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze  zawodowe 
– ROZDZIELCZY PRODUKCJI
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  umiejętność obsługi komputera
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR ŻURAWIA WG ZLECEŃ -  uprawnienia do obsługi żurawia wieżowego 
   i szybkomontującego
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYNY KOLONOWSKIE 
PRODUKCYJNEJ PK
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH SZYMISZÓW -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
MECHANIK MASZYN RASZOWA/ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
DO OBRÓBKI METALU KĘDZIERZYN - KOŹLE
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
  -  uprawnienia diagnosty,
  -  min. 1 rok dośw. zawodowego na stanowisku diagnosty
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
  -  uprawnienia diagnosty,
  -  min. 1 rok dośw. zawodowego na stanowisku diagnosty
ŚLUSARZ/ SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie podstawowe
KIEROWCA KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. D, - kwalifikacja wstępna 
KIEROWCA C+E JARYSZÓW -  prawo jazdy kat. C+E,
 WG ZLECEŃ -  kurs na przewóz rzeczy
POMOC KUCHENNA STANISZCZE WIELKIE
BUFETOWA/ BUFETOWY MOP PROBOSZCZOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
BUFETOWA/ BUFETOWY MOP CHECHŁO -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA MOP PROBOSZCZOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA  MOP CHECHŁO -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER/ SPRZEDAWCA KROŚNICA
KASJER/ SPRZEDAWCA SIERONIOWICE
KASJER/ SPRZEDAWCA IZBICKO -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  zasadnicze zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
informuje, 

że w ramach  projektu:                                  

„STRZELECKI MŁODY 
PRZEDSIĘBIORCA”

Działanie 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER) 2014 – 2020

ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych 
w wieku  18 - 29 lat 

ubiegających się  o przyznanie jednorazowej dotacji  
na podjęcie działalności gospodarczej 

w terminie
od 04 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.

 
Do udziału w projekcie 

szczególnie zapraszamy kobiety
 

Maksymalna kwota dofinansowania to 32.750 zł.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 77 4621818
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Uczeń w naszej szkole ma zapewnione bezpieczne i nowoczesne warunki edukacji, terapii, 
wychowania i opieki. Zajmujemy się wielofunkcyjnym rozwojem dziecka ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, tak, by uczeń  osiągał sukces na miarę swoich możliwości.

47-120  Zawadzkie ul. Czarna 2 * tel/fax 77 462 00 49 
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl *  www.zsszawadzkie.szkolna.net      

 Zespół Szkół przy DPS w Zawadzkiem

W skład  Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:
* Szkoła Podstawowa  

* Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
*  Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

*  Wczesne wspomaganie rozwoju 
*  Zespoły edukacyjne dla uczniów 

ze spektrum autyzmu.

Zapewniamy naszym uczniom:
• specjalistyczny sprzęt wspierający rozwój osób z wieloraką 

niepełnosprawnością  i atrakcyjne metody pracy z uczniem 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

• terapie wspierające: logopedyczną, integracji sensorycznej, 
biofeedback, komunikacji pozawerbalnej AAC, hydrotera-
pię, hipoterapię, arteterapię, muzykoterapię, rehabilitację 
ruchową, gimnastykę korekcyjną, silvoterapię,

• świetlicę szkolną i dowóz uczniów do szkoły z opiekunem,
• przestrzenne i doskonale wyposażone pomieszczenia kla-

sowe i terapeutyczne: Salę Doświadczania Świata, salę do 
terapii SI, gabinet logopedyczny, salę do zajęć ruchowych i 
fi tness, pracownię komputerową  z internetem i drukarką 
3D wraz z osprzętem, pracownię kulinarną, bibliotekę, 
sprzęt do hydromasażu i automasażu,

• pomoc pedagogiczno-psychologiczną,
• „zieloną klasę”,
• zewnętrzną siłownię,
• bezpieczną i piękną okolicę do aktywności ruchowych,
• udział w grantach i unijnych projektach edukacyjnych.
• udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpia-

dach, przeglądach artystycznych oraz sportowych,
• w wycieczkach edukacyjnych, krajoznawczo-turystycznych, 

rowerowych, pieszych, spływach kajakowych,
• wycieczki szkolne do kina, teatru, fi lharmonii, muzeum,
• wyjazdy na basen, na turnusy rehabilitacyjne, jazdę konną,
• udział w integracyjnych wydarzeniach szkolnych i środo-

wiskowych,

- Zapraszamy uczniów, rodziców, opiekunów -
Społeczność szkolna Zespołu Szkół przy DPS w Zawadzkiem
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To nie koniec, to dopiero początek…
nie ma mowy. Na lekcji daje się 
pracę ucznia obserwować, ale w 
trybie zdalnym już nie, bo uczeń 
kamerkę włączał, kiedy chciał. 
Z kolei kiedy już zniesiono część 
obostrzeń i zaczęły się normalne 
lekcje w czwartej klasie, tak na-
prawdę wcale nie było normalnie. 
Co chwilę ktoś był nieobecny, bo 
trafiał na kwarantannę. Dobrze, 
jak dotyczyło to całej klasy – wtedy 
nauczyciel mógł przejść na zdalne 
prowadzenie lekcji, ale jeśli kwa-
rantanną objęto tylko pojedyn-
czych uczniów albo ich grupę – to 
już stawało się niemożliwe. No i w 
efekcie rodziły się zaległości, bo nie 
wszystkim uczniom chciało się nad-
rabiać braki. Ani samodzielnie, ani 
podczas zajęć wyrównawczych, na 
które dostaliśmy pieniądze z mini-
sterstwa. W pierwszym momencie 
wspomagającymi zajęciami z mate-
matyki wszyscy byli zainteresowani, 
ale potem – niespodzianka: na 
zajęcia zgłaszało się 10-11 uczniów 
z klasy, w związku z czym nie wyko-
rzystaliśmy całej puli środków, jakie 
nam przyznano. Powiem gorzko: 
byli i tacy uczniowie, którzy nie 
skorzystali, bo po prostu nie chcieli. 
Te zajęcia wspomagające wybierali 
uczniowie najlepsi, ci, którzy i bez 
nich daliby sobie radę. Ci, którzy 
są rzetelni, solidni, przyzwyczajeni 
do indywidualnej pracy. Ci, którzy 
wiedzą, że sami muszą się nauczyć 
30-40 słówek z języka obcego na 
kolejną lekcję, bo nikt tego za nich 

Eksperymentalny rocznik
nie zrobi, i nawet korepetycje się 
w tym przypadku nie przydadzą, 
bo korepetytor też tego za nich 
nie zrobi.  

- Są uczniowie ambitni, praco-
wici, ale i są tacy, którzy nie potrafili 
podjąć się wyzwania systematycz-
nej pracy. Może to potwierdzić też 
fakt, że z konsultacji organizowa-
nych przez nauczycieli w dniach 
wolnych od lekcji też niewielu ko-
rzystało. Ogarnęła ich jakaś niemoc 
do podejmowania samodzielnych 
wysiłków. Wydaje się, że każde 
wyzwanie ich przerasta. Zupełnie, 
jakby w trakcie lockdownu ktoś ich 
wyłączył. Gdybym nie pracowała w 
szkole – nie zauważyłabym tego. 
Mam jednak nadzieję, że pozbie-
rają się. Poradzą sobie, choć może 
inaczej. System szkolny odbiega od 
tego, co ich pasjonuje i w czym się 
chcą realizować. Gazeta? Książka 
w tradycyjnym wydaniu? Zdecydo-
wana większość nie pamięta, kiedy 
miała ją w ręku; książki czyta się na 
czytnikach elektronicznych. Niektó-
rzy w czasie pandemii – paradok-
salnie – już odnaleźli swoje miejsce 
w życiu, już pracują, założyli firmy. 
Inaczej niż wcześniejsze pokolenia, 
którym życie porządkowały kolejne 
etapy edukacji, których zwieńcze-
niem było podjęcie pracy. Ci, którzy 
teraz kończą szkołę, są inni i czego 
innego oczekują od życia. Wierzę, 
że uda im się zrealizować własne 
plany.

dok. ze str. 1

-  B i b l i o t e k i 
pełne są  po -
radników dla 
rodziców, cza-
sem świetnych, 
ale – po który 
sięgnąć? Wybór 
naprawdę jest 
trudny – przy-
znaje Mirosława 
Stańczak dyrek-
tor Poradni Psy-
chologiczno-Pe-
dagogicznej w 
Strzelcach Opol-
skich, dodając, 
że wydana właś-
nie publikacja 
p t .  „ R a d o ś ć 
czytania”, może 
wskazać właści-
wy trop.

Zebrano w niej artykuły psychologów i pedagogów PPP, publikowane 
dotychczas na łamach naszego dwutygodnika. – To dobry materiał na 
spotkania z radami pedagogicznymi, z rodzicami. Stanowi pomoc z zakresu 
motywowania dzieci do nauki, zawiera wskazówki co do budowania do-
brych relacji z dzieckiem, odpowiada na wiele pytań i rodziców, i samych 
dzieci, które padają podczas konsultacji w naszej placówce. Może też pod-
powiedzieć rodzicom, czy trzeba, w razie np. problemów z zachowaniem 
dziecka czy jego niechęci do nauki, od razu kierować się do specjalisty, 
czy raczej najpierw spróbować zmienić coś w domu – mówi M. Stańczak. 

Publikacje trafiły do szkół, ale też każdy rodzic czy opiekun dziecka 
może przyjść do strzeleckiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po 
wydaną właśnie książeczkę, i otrzyma ją za darmo. Może ta lektura zachęci 
do go sięgnięcia po którąś z książek, które stały się kanwą artykułów w 
niej zebranych.

Koniec szkoły i matura to początek Waszej nowej drogi. 
Życzymy Wam na niej odwagi w pokonywaniu przeszkód i 

wiary we własne możliwości. Pamiętajcie: jedyne ograniczenia to 
te, które sami tworzymy!

Ułatwiamy wybór

dok. ze str. 1

Pierwsze egzaminy juz za nimi.
Co o nich sądzą tegoroczni ma-

turzyści? Co nauczyciele? 
Gabriela: Najwięcej uczyłam się 

sama do matury. Po dwóch dniach 
matury jest dobrze. Z matematyki 
poszło mi pół na pół.  Dodam, że 
język polski był dla mnie łatwiejszy. 

Mikołaj: Czuję się bardzo do-
brze przygotowany do matury z 
matematyki. Nasza matematyczka 
zrobiła kawał dobrej roboty. Mój 
stan psychiczny pozwala mi na 
kontynuowanie matury w dobrym 
nastroju. Uważam, że poszło mi 
bardzo dobrze. Mam nadzieję 
na wysoki wynik. Aczkolwiek jak 
będzie tak będzie. Moim zdaniem 
matura z matematyki była dużo 
prostsza niż myślałem.  

Tomasz: Jak nie będzie z mate-
matyki 100 proc. to będzie wstyd. 
Do matury jestem dobrze przygo-
towany. Na pewno matura dla mnie 
jest łatwiejsza niż przewidywałem, 
bo nie ma egzaminów ustnych.

Uczennica 1: Moim zdaniem 
tegoroczna matura naprawdę była 
jedną z łatwiejszych (robiłam inne 
arkusze). Tematy były przyjemne i 
mało wymagające, szczególnie ten 
2. Ja pisałam interpretację i moim 
zdaniem wiersz był super. Pozytyw-
nie się zaskoczyłam.

Uczeń: Oba egzaminy - i z pol-
skiego, i z angielskiego - były łatwe. 
Na polskim wybrałem temat doty-
czący szczęścia i myślę, że poszło 
mi dobrze. Angielski na poziomie 

podstawowym przeszedłem bez 
problemu.

Uczennica 2: Jak niewielu mo-
ich kolegów, zdawałam język nie-
miecki. Realizowałam ten przed-
miot na poziomie rozszerzonym i 
dlatego uważam, że byłam dobrze 
przygotowana do matury Jestem 
dobrej myśli.

Nauczyciel języka obcego: W 
tym roku znakomita większość 
uczniów zdawała język angielski. 
Wybór poziomu egzaminu zdecy-
dowanie nie był też przypadkiem 
i rozszerzenie wybierali tylko ci 
uczniowie, którzy czuli się na siłach. 
Uważam, że starania uczniów będą 
zakończone sukcesem.

Polonista 1: Tegoroczne tematy 
są i łatwe, i trudne zarazem. Ten 
odsyłający do ,,Pana Tadeusza” wy-
maga od uczniów dobrej znajomo-
ści tekstu, bo epopeja Mickiewicza 
należy do lektur obowiązkowych. 
Drugi natomiast dotyczy utworu, 
który nie jest ujęty w wykazie 
lektur obowiązkowych. Jest za to 
na tyle pojemny, że przywołanie 
kontekstów nie powinno stanowić 
problemu.

Polonista 2: Przedstawione 
tematy stwarzają uczniom możli-
wość wypowiedzenia się w formie 

pisemnej. Oba wydają się dość 
przyjazne dla młodych ludzi. Tra-
dycja i szczęście - to ich kluczowe 
sformułowania. Myślę, że nawet 
zdeklarowany ,,ścisłowiec” odpo-
wiednio rozwinie temat.

Polonista 3: Tematy maturalne 
nie były trudne. Rzez w tym, aby 
odnieść się do odpowiednich teks-
tów, odpowiednio je wykorzystać i 
przedstawić właściwe nawiązania 
- a z tym mogło być różnie.

Polonista 4: Według mnie trud-
ny był temat dotyczący znaczenia 
tradycji.  Trudny o tyle, że odsyła 
do „ogwiazdkowanej” lektury, czyli 
obowiązkowego „Pana Tadeusza”. 
W obu tematach uczniowie powin-
ni odnieść się również do innych 
tekstów kultury, co bardzo poszerza 
pole interpretacji.

Matematyk: Egzamin na po-
ziomie podstawowym oceniam 
jako przyjazny dla zdających. Nie 
było zadań zaskakujących; raczej 
- bardzo podobne do tych, które 
na maturach już bywały. Ucznio-
wie, którzy przygotowywali się do 
matury, powinni mieć dobre wy-
niki. Nawet ci, którzy matematykę 
średnio lubią, też powinni sobie 
poradzić, ale podkreślam – jeśli się 
przygotowywali.

24 kwietnia odbył się w Opolu etap okręgowy „Turbolandeskunde”, 
konkursu z wiedzy o Niemczech, obejmującym właściwie wszystkie sfery 
życia (literatura, historia, geografia polityka, zwyczaje i tradycje, turystyka, 
itp.), na którym ZSP w Zawadzkiem reprezentowało troje uczniów: Julia 
Kinel z kl.1A, Hanna Elektorowicz z kl.2A oraz Fabian Osak z kl.3AP.

Wśród 10 szkół średnich z województwa opolskiego uczniowie ZSP w 
Zawadzkiem zajęli drugie miejsce, tuż za szkołami z Olesna i Kędzierzyna-
-Koźla, które ex aequo uplasowały się na pierwszym miejscu.

22 kwietnia na terenie Politech-
niki Opolskiej wydziału WFiF odbył się  
V Turniej Klas Mundurowych.  CKZiU w 
Strzelcach Opolskich reprezentowały 
trzy drużyny czteroosobowe o pro-
filach: penitencjarnym, wojskowym 
i strażacko- policyjnym. Uczniowie 
rozwiązywali test na temat służb 
mundurowych i wiedzy o społeczeń-
stwie, musieli wykazać się podczas 
udzielania I pomocy przedmedycznej, 
torze sprawności oraz na strzelnicy. 
Uczestnicy walczyli o tytuł „Klasy Roku” 
pośród szkół mundurowych wojewódz-
twa opolskiego. 

Finał wojewódzki w tenisie stołowym dziewczyn drużynowo odbył się 8 kwiet-
nia w Nysie. Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Strzelcach 

Opolskich wywalczyło na nim 4. miejsce, dzięki Dominice Niedźwieckiej, Ninie 
Syczewskiej i Julii Misiec.

Uczniowie ZSP w Zawadzkiem 
na drugim miejscu w województwie!

4. miejsce 
w tenisie stołowym

V Turniej Klas Mundurowych

W tych eliminacja zajęliśmy 5 
miejsce – drużyna strażacko-policyjna 
w składzie: Monika Zug, Monika Pach, 
Mariusz Koteluk, Roland Ogaza, 8 miej-
sce – drużyna penitencjarna: Nicola 

Dyngus, Julia Woźnica, Błażej Pacyga 
i Dawid Glinka i 10 miejsce - drużyna 
wojskowo- penitencjarna w składzie 
– Aleksandra Gospodarek, Dominika 
Gródecka, Dawid Langer i Kamil Pollok.
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Rada Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr XXXIX/354/22 z dnia 30 marca 2022 r. podzieliła 
środki PFRON przyznane w wysokości 1.675.052,00 zł na poszczególne zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym:

Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych 10.000,00 zł
Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne 40.000,00 zł
Finansowanie kosztów stażu osób niepełnosprawnych 12.000,00 zł

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

100.000,00 zł

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 18.610,00 zł
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

559.882,00 zł

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

90.000,00 zł

Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Zawadzkiem

843.360,00 zł

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego 
lub tłumacza przewodnika

1.200,00 zł

Zmiana zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON 
na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

Od początku roku wpływają już wnioski osób niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmio-
tów ortopedycznych i środków pomocniczych, na likwidację barier w komunikowaniu się 
i technicznych oraz architektonicznych. Ze względu na duże zainteresowanie w tym roku 
turnusami rehabilitacyjnymi, a tym samym zwiększoną ilością osób wnioskujących o dofina-
sowania do wyjazdów rehabilitacyjnych, ograniczono możliwość dofinansowania dla osób, 
które skorzystały z ww. środków w roku ubiegłym, by osoby, które nie korzystały z tej formy 
wsparcia mogły ją otrzymać. Poniżej przedstawiamy „Zasady przyznawania dofinansowania 
ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zasad dofinansowania ze 
środków Powiatu Strzeleckiego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej pn. Zaopatrzenie w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” przyjęte przez Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr 595/2022 z dnia 28 marca 2022 r.  
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych
• ustala się, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania uczestnictwa osób niepełno-

sprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będą miały: 
- osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o stopniu znacznym,
- umiarkowanym albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w 

wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności,
- a następnie osoby ze stopniem lekkim,

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja społeczna

W ramach realizacji projektu unijnego 
„Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
-wychowawcze wsparcie pieczy zastępczej 
– II edycja” w okresie od marca 2021 do 
grudnia 2021 r. zrealizowane zostało porad-
nictwo psychologiczne dla funkcjonujących 
na terenie Powiatu Strzeleckiego rodzin za-
stępczych oraz dzieci w nich umieszczonych. 

W ramach projektu, w podanym okresie,  
odbyły się 24 grupy wsparcia dla osób doro-
słych pełniących funkcję rodziny zastępczej 
oraz 7 warsztatów psychoedukacyjnych dla 
dzieci, a także ponad 68 spotkań indywi-
dualnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
stanowiących rodziny zastępczej w naszym 
powiecie. Spotkania odbywają się w po-
mieszczeniu Powiatowego Centrum Pomocy 

W krainie emocji i przeżyć

Rodzinie w Strzelcach Opolskich, który wy-
posażony został również z projektu „Bliżej 
rodziny i dziecka (…) – II edycja”.

Podczas warsztatów psychoedukacyjnych 
uczestnicy nie tylko rozmawiają, ale również 
wykonują piękne prace plastyczne - to jeden 
ze sposobów wyrażania emocji. 

Prace będzie można zobaczyć w Powia-
towym Centrum Kultury w Strzelcach Opol-
skich podczas wystawy, która rozpocznie się 
już w tym miesiącu. 

Zapraszamy do oglądania jak również do 
rozmowy na temat rodzicielstwa zastępcze-
go. Na pytania odpowiadać będą rodziny za-
stępczej z terenu powiatu strzeleckiego oraz 
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich. 

Serdecznie zapraszamy.

W Powiatowym 
Centrum Po-

mocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich 
od kwietnia tego roku 
osoby z dysfunkcją 
narządu słuchu mogą 
skorzystać z pętli 
indukcyjnej. Urzą-
dzenie to ma celu 
wspomaganie słuchu 
dla osób z niepełno-
sprawnością, które 
korzystają z apara-
tów słuchowych lub 
implantów. Pętla indukcyjna pomaga lepiej 
słyszeć w takich warunkach, gdzie panuje 
hałas i szum, ponieważ ogranicza tego ro-
dzaju zakłócenia w odbiorze dźwięków przez 
aparaty słuchowe i implanty. Mamy nadzieję, 
że pętla indukcyjna ułatwi Państwu wizytę w 
naszej jednostce. Dodatkowo, jak wyjaśnia 
koordynator ds. dostępności, zakup pętli to 
jeden z punktów planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 
- 2022, zgodnie  z Ustawą z dnia 19 lipca 
2019 r. Pętla indukcyjna została zakupiona 
ze środków finansowych przeznaczonych na 

Ułatwienia dla osób 
niedosłyszących w PCPR

obsługę pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd”. Jednym z obszarów zapewnie-
nia dostępności, który realizujemy od 2019 
roku, jest umożliwienie składania wniosków 
osobom posiadającym orzeczenie o niepeł-
nosprawności na dofinansowanie ze środków 
PFRON w elektronicznym Systemie Obsługi 
Wsparcia – SOW (sow.pfron.org.pl). W 
najbliższym czasie zajmiemy się przygotowa-
niem tablicy z rozmieszczeniem pomieszczeń 
naszej Jednostki, a następnie zakupem planu 
tyflograficznego, jeżeli środki finansowe na 
to pozwolą.

• ze względu na znaczny niedobór środków Funduszu w roku 2022 lub w latach następnych 
w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinasowania uczestnictwa osób niepeł-
nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów przyjmuje się 
zasadę przyznawania dofinasowania tej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
• wysokość dofinansowania wynosi do 40 % kosztów przedsięwzięcia,
• każda organizacja otrzymuje dofinansowanie do jednego ze złożonych wniosków.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
• maksymalne dofinansowanie wynosi do 80% kosztów danego sprzętu, nie więcej niż 

10.000,00 zł,
• dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed przyznaniem 

środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
• wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomoc-

nicze wynosi do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w 
załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu 
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021, poz. 704),

• ważna informacja dla wnioskodawców: wnioski zawierające faktury z 2021 r. nie pod-
legają refundacji w 2022 roku, tj. w 2022 roku będą rozpatrywane wnioski zawierające 
tylko faktury z 2022 r.,

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
• Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych – wysokość dofinansowania do 

70% kosztów danego przedsięwzięcia, nie więcej niż 10.000,00 zł.,
• w przypadku sprzętu i oprogramowania komputerowego do 3.000,00 zł, które będzie 

przyznawane w razie niewykorzystania, czy otrzymania dodatkowych środków,
• likwidacja barier architektonicznych  – wynosi do 80% kosztów, nie więcej niż 10.000,00 zł. 
Dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed przyznaniem środ-
ków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
• maksymalna wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza 

przewodnika wynosi 60,00 zł za godzinę świadczenia,
• dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 
Funduszu. 

Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego 
przewidzianego na realizację wyżej wymienionych zadań.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

pod numerem telefonu 77 461-33-81lub77 402-70-53. 
Zapraszamy do korzystania z wymienionych form pomocy!

I N F O R M A C J A 
O PODZIALE ŚRODKÓW PFRON w 2022 roku
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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 

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

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

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES

TELEFON 
odpłatność 

połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny WWW

e-mail
KRYTERIA 
DOSTĘPU

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO (6)

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek 
niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym 

powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, 
zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności 
oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej 
(patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o 
centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

UWAGA !!!
W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny 
z poszczególnymi podmiotami w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów. 

Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

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

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

38. Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 
w Strzelcach 

Opolskich 

Prowadzenie programów 
korekcyjno-edukacyjnych 
dla sprawców przemocy 
oraz psychologiczno-te-

rapeutycznych dla rodzin 
dotkniętych przemocą

ul. Bolesława 
Chrobrego 5 

47–100 
Strzelce Opolskie

tel./fax 
77 461 33 81 

 

Poniedziałek:               
8.00 – 16.00

Wtorek-Piątek:            
7.30-15.30

https://www.pcpr.strzel-
ceop.pl/

sekretariat@pcpr.strzel-
ceop.pl

Każdy mieszkaniec 
Powiatu Strzele-
ckiego zgodnie z 
zakresem porad-

nictwa

39. Punkt Konsultacyjny 
dla Osób 

Doświadczających 
Przemocy

Udzielanie pomocy 
osobom 

doświadczającym 
przemocy

ul. Habryki 11
47–100 

Strzelce Opolskie

tel. 77 461 44 93 Czwartek: 
16.00 – 19.00

---------------------- Każdy mieszkaniec 
Powiatu Strzele-
ckiego zgodnie z 
zakresem porad-

nictwa
40. Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Strzelcach 

Opolskich

Pomoc osobom do-
tkniętym przemocą oraz 
podejmowanie działań 

na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

ul. Krakowska 16 
47–100 

Strzelce Opolskie 

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

Poniedziałek:               
7.30-17.00

Wtorek
– Czwartek:       
7.30 – 15.30

Piątek:                          
7.30 – 14.00

http://www.opsstrzelce.pl/

info@opsstrzelce.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Strzelce 

Opolskie dotknię-
ty przemocą w 
rodzinie, osoby 
zagrożone prze-

mocą
41. Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Izbicku

ul. Powstańców 
Śląskich 16

47–180 Izbicko

tel. 77 461 72 06  
 77 461 72 21  

wew. 121

Poniedziałek:
7.30 – 17.00

Wtorek 
– Czwartek: 

 7.30 – 15.30
Piątek: 

 7.30 – 14.00

http://ops.izbicko.pl/20/
aktualnosci.html

ops@izbicko.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Izbicko 

dotknięty prze-
mocą w rodzinie, 
osoby zagrożone 

przemocą

42. Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Jemielnicy

ul. Strzelecka 67 
47–133

 Jemielnica

tel. 77 463 20 08 Poniedziałek 
– Piątek: 

7.30 – 15.30

http://bip.jemielnica.
pl/1672/osrodek-pomocy-
-spolecznej-w-jemielnicy.

html

gops@jemielnica.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Jemielnica 

dotknięty 
przemocą w rodzi-
nie, osoby zagro-
żone przemocą

43. Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Leśnicy

ul. 1 Maja 9
47–150 Leśnica

tel. 77 404 83 52 Poniedziałek 
– Piątek

7.30 – 15.00

http://ops.lesnica.pl/31/
strona-glowna.html

ops@lesnica.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Leśnica 
dotknięty prze-

mocą w rodzinie, 
osoby zagrożone 

przemocą
44. Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
w Kolonowskiem

 
ul. Ks. Czerwionki 

39
47–110 

Kolonowskie

tel. 77 4611 075  
77 461 1 140

Poniedziałek:  
7.00 – 16.00

Wtorek 
– Czwartek: 
7.00 - 15.00

Piątek: 
7.00 – 14.00

www.ops.kolonowskie.pl
 

ops@kolonowskie.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Kolonow-

skie dotknięty 
przemocą 

w rodzinie, osoby 
zagrożone 
przemocą

45. Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Ujeździe

ul. Sławęcicka 19  
47–143 Ujazd

tel. 77 463 75 28 
  77 463 70 47

Poniedziałek: 
7.00 – 17.00

Wtorek 
– Czwartek  

7.00 – 15.00
Piątek: 

7.00 – 13.00

http://www.opsujazd.pl/

biuro@opsujazd.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Ujazd 

dotknięty 
przemocą 

w rodzinie, osoby 
zagrożone 
przemocą

46. Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Zawadzkiem

ul. Dębowa 11 
 47–120 

Zawadzkie

tel. 77 462 20 95 Poniedziałek 
– Piątek

7.00 – 15.00

http://ops.zawadzkie.pl/

sekretariat@ops.zawadzkie.
pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Zawadzkie 

dotknięty prze-
mocą w rodzinie, 
osoby zagrożone 

przemocą

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
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Ad multos annos
W ostatnim czasie szacowne grono Jubilatów w naszym powiecie 

znów się powiększyło.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów 
dołączamy również swoje:  wielu jeszcze lat w dobrym zdrowiu, 

pełnych uśmiechów i radosnych dni!

2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tegorocz-
ne obchody odbyły się na terenie 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Strzelcach Opol-

Na terenie Góry św. Anny 2 maja 2022 odbyły 
się obchody 101. rocznicy wybuchu III Powstania 
Śląskiego oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
W uroczystościach udział wziął Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna. 

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią 
w tym roku wróciliśmy do uroczystych obchodów 
Święta Konstytucji 3 Maja. Po Pod Pomnikiem 
Ofi arom Wojen i Przemocy kwiaty złożyły liczne 
delegacje przedstawicieli władz, służb mun-
durowych, jednostek samorządowych, a także 
uczniowie, harcerze oraz mieszkańcy naszego po-
wiatu. Powiat Strzelecki reprezentowali Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Ryszard Nocoń, Członkowie Zarzą-
du: Janusz Żyłka, Waldemar Bednarek, Jan Zubek 
oraz Radni Powiatu Anna Chabraszewska i Dariusz 
Bolechowski.   

Tak właśnie brzmiało hasło 
krzyżówki, opublikowanej 
w poprzednim numerze na-
szego dwutygodnika. Czy-
telnikom nie sprawiła ona 
większych trudności, a nagro-
dę – skrzynkę z sadzonkami 
kwiatów – na balkon, taras 
czy do ogrodu, odbierze Pani 
Magdalena Słotwińska, do 
której uśmiechnął się los. 

Serdecznie gratulujemy!

Pani Agnieszka Buszman, mieszkająca w Jemielnicy, 11 kwietnia br. 
świętowała wspaniałą rocznicę 90-lecia urodzin. Jubilatkę odwiedzili m.in. 
wójt gminy Marcin Wycisło oraz starosta Józef Swaczyna, by złożyć najser-
deczniejsze życzenia i przekazać na ręce Pani Agnieszki listy gratulacyjne 
wraz z upominkami urodzinowymi. 

Majówka 
z 

powiatem

Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej

101. rocznica 
wybuchu 

III Powstania 
Śląskiego

skich. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządowych, 
funkcjonariusze służb mundurowych, 
a także przedstawiciele instytucji 
samorządowych. Powiat Strzelecki re-

prezentował Starosta Józef Swaczyna, 
a także Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Strzeleckiego Stanisław Krawiec, 
Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
Janusz Żyłka oraz Radni.

Święto Konstytucji 3 Maja


