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45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703
Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozosta³e numery  705,  720
Wydzia³ Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 775.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791.

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

Realizatorami programu s¹:
Oddzia³y PFRON i gminy, które
przyjm¹ przes³ane przez PFRON za-
proszenie do uczestnictwa w progra-
mie � w zakresie okre�lonym w pro-
cedurach realizacji programu.

Adresatami programu s¹:
1) w obszarze A � osoby niepe³no-
sprawne, posiadaj¹ce wa¿ne orzecze-
nie o niepe³nosprawno�ci lub orzecze-
nie o stopniu niepe³nosprawno�ci, po-
bieraj¹ce naukê w szkole podstawo-
wej, gimnazjum lub w szkole ponad-
gimnazjalnej (z wy³¹czeniem szko³y
policealnej), maj¹ce sta³e zameldowa-
nie na terenie gminy wiejskiej na tere-
nie, której znajduj¹ siê wy³¹cznie wsie
lub gminy miejsko � wiejskiej na tere-
nie, której znajduj¹ siê wy³¹cznie wsie
oraz miasta do 5 tys. mieszkañców,

2) w obszarze B � gminy, na terenie
których zamieszkuj¹ osoby bêd¹cy
adresatami obszaru A programu.

Zakres pomocy oraz koszty kwali-
fikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹:
W ramach obszaru A programu dofi-
nansowanie, mo¿e obejmowaæ nastê-
puj¹ce koszty:
1) zakupu przedmiotów u³atwiaj¹-

cych lub umo¿liwiaj¹cych naukê,
2) uczestnictwa w zajêciach maj¹-

cych na celu podniesienie spraw-
no�ci fizycznej lub psychicznej
(w tym wakacyjne obozy rehabi-
litacyjne),

3) zwi¹zane z dostêpem do interne-
tu (instalacja i abonament), z wy-
³¹czeniem zakupu komputerów,

4) kursów doszkalaj¹cych w zakre-
sie programu nauczania oraz kur-
sów jêzykowych (w przypadku
kursów organizowanych poza

miejscem zamieszkania ucznia,
dofinansowaniu mog¹ podlegaæ
równie¿ koszty dojazdu, zakwa-
terowania, wy¿ywienia),

5) wyjazdów organizowanych w ra-
mach zajêæ szkolnych.
Ponadto w tym obszarze, ucznio-

wie szkó³ ponadgimnazjalnych, mog¹
uzyskaæ tak¿e dofinansowanie kosz-
tów pobieranej nauki (czesne), dojaz-
du do szko³y i zakwaterowania (w
przypadku gdy uczeñ pobiera naukê
poza miejscem sta³ego zameldowania).

W ramach obszaru B programu
dofinansowanie obejmie koszty wy-
datków gminy na zakup pojazdów
(mikrobusów � pojazdów 9-cio oso-
bowych i autobusów) s³u¿¹cych do
przewozu niepe³nosprawnych ucz-
niów.

Terminy przyjmowania wniosków
w 2007 roku

Termin przyjmowania o�wiadczeñ
gmin o przyst¹pieniu do realizacji pro-
gramu - do 15.10.2007
Termin przyjmowania wyst¹pieñ z
gmin - na realizacjê obszaru A progra-
mu - do 15.10.2007
Termin przyjmowania wniosków:
Obszar A - wnioski sk³adane do gmin
- do 30.09.2007
Obszar B - wnioski sk³adane do
PFRON - 03.09-30.09.2007

Szczegó³owych informacji mo¿-
na zasiêgn¹æ na stronie internetowej

www.pfron.org.pl
oraz

pod nr tel. 077 423 29 90 wew. 94
lub 077 423 29 94.

UCZEÑ  NA  WSI
Realizator programu: Oddzia³y
PFRON.
Program obejmuje dwa obszary:
1) Obszar A - pomoc w zakupie sa-
mochodu osobowego lub oprzyrz¹do-
wanego samochodu osobowego,
2) Obszar B - pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy kategorii B.
Adresatami programu w obszarze A
s¹:
1) zatrudnione lub ucz¹ce siê, pe³no-

letnie osoby niepe³nosprawne w
wieku aktywno�ci zawodowej, le-
gitymuj¹ce siê prawem jazdy ka-
tegorii B, posiadaj¹ce wa¿ne orze-
czenie o znacznym stopniu nie-
pe³nosprawno�ci lub orzeczenie
równowa¿ne, wydane z powodu
znacznej dysfunkcji narz¹du ru-
chu, obejmuj¹cej co najmniej jedn¹
koñczynê doln¹,

2) dzieci niepe³nosprawne posiada-
j¹ce wa¿ne orzeczenie o niepe³no-
sprawno�ci, je¿eli wymagaj¹ reha-
bilitacji leczniczej a jeden z rodzi-
ców lub opiekun prawny posiada
prawo jazdy kategorii �B�.

Adresatami programu w obszarze
B s¹ pe³noletnie osoby niepe³no-
sprawne w wieku aktywno�ci zawo-
dowej, posiadaj¹ce wa¿ne orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepe³nosprawno�ci albo orzecze-
nie równowa¿ne, wydane z powodu
dysfunkcji narz¹du ruchu.
Ze �rodków PFRON przeznaczonych
na realizacjê programu mo¿e byæ udzie-
lona pomoc w formie dofinansowa-
nia:
1) zakupu samochodu osobowego,
2) zakupu oprzyrz¹dowanego samo-

chodu osobowego � wy³¹cznie dla
pe³noletnich adresatów programu,

3) kosztów uzyskania prawa jazdy
kategorii B

W ramach ka¿dego obszaru progra-
mu mo¿na uzyskaæ dofinansowanie
tylko jeden raz.

SPRAWNY  DOJAZD
Samochód zakupiony z udzia³em �rod-
ków PFRON musi byæ:
1) w przypadku samochodu osobo-

wego - fabrycznie nowy,
2) w przypadku oprzyrz¹dowane-

go samochodu osobowego � fa-
brycznie nowy lub nie starszy ni¿
trzyletni, z uwzglêdnieniem pkt
3,

3) w przypadku oprzyrz¹dowane-
go samochodu osobowego, które-
go jedyne oprzyrz¹dowanie sta-
nowi automatyczna skrzynia bie-
gów lub inne akcesoria i urz¹dze-
nia dostêpne w wersji standardo-
wej � samochód musi byæ fa-
brycznie nowy.
Cena zakupu samochodu nie

mo¿e przekroczyæ trzykrotno�ci mak-
symalnych kwot dofinansowania.
Do uzyskania dofinansowania nie-
zbêdne bêdzie wniesienie przez Wnio-
skodawcê udzia³u w³asnego w kwocie
nie mniejszej ni¿:
1) dla samochodu osobowego i

oprzyrz¹dowanego samochodu
osobowego - w kwocie nie mniej-
szej ni¿ 50% ceny zakupu,

2) dla kosztów uzyskania prawa jaz-
dy - w kwocie nie mniejszej ni¿
15% tych kosztów.
Wnioski przyjmowane s¹ w tere-

nowych Oddzia³ach PFRON w³a�ci-
wych dla miejsca zameldowania. Ter-
min przyjmowania wniosków w
2007 roku przypada w okresie od
10 sierpnia do 10 wrze�nia. Zarz¹d
PFRON mo¿e wyznaczyæ w 2007
roku dodatkowy termin przyjmowa-
nia wniosków, w kolejnych latach ter-
min bêdzie wyznaczany odrêbn¹
uchwa³¹ Zarz¹du PFRON.

Szczegó³owych informacji mo¿na
zasiêgn¹æ na stronie internetowej

www.pfron.org.pl
oraz pod nr tel. 077 423 29 90 wew.

95 lub 077 423 29 95

STUDENT

Celem programu jest przygoto-
wanie osób niepe³nosprawnych, po-
przez sta³e podwy¿szanie kwalifika-
cji, do rywalizacji o zatrudnienie na
otwartym rynku pracy.

Adresatami programu s¹ osoby z
orzeczonym znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepe³nosprawno-
�ci (lub orzeczeniem równowa¿nym),
które s¹:
1) studentami studiów pierwszego

stopnia lub studentami studiów
drugiego stopnia albo studentami
jednolitych studiów magisterskich
� prowadzonych przez szko³y
wy¿sze,

2) posiadaczami dyplomu ukoñcze-
nia studiów wy¿szych kszta³c¹-
cymi siê na studiach podyplomo-
wych prowadzonych przez szko-
³y wy¿sze lub przez inne jednost-
ki uprawnione do prowadzenia
tych studiów na podstawie od-
rêbnych przepisów,

3) uczestnikami studiów doktoranc-
kich prowadzonych przez szko³y
wy¿sze lub przez inne jednostki
uprawnione do prowadzenia tych
studiów na podstawie odrêbnych
przepisów,

4) s³uchaczami kolegiów pracowni-
ków s³u¿b spo³ecznych, kolegiów
nauczycielskich lub nauczyciel-
skich kolegiów jêzyków obcych,

5) uczniami szkó³ policealnych,
6) studentami uczelni zagranicznych,
7) studentami odbywaj¹cymi sta¿

zawodowy za granic¹ w ramach
programów Unii Europejskiej,
pobieraj¹cymi naukê w systemie
stacjonarnym lub systemie niesta-
cjonarnym.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w Oddzia-
le PFRON w³a�ciwym terytorialnie
dla siedziby szko³y w terminie:

- od 1 lutego do 28 lutego ka¿dego
roku realizacji programu (na I pó³ro-
cze) oraz,
- od 10 wrze�nia do 10 pa�dzierni-
ka ka¿dego roku realizacji programu
(na II pó³rocze).

Szczegó³owych informacji mo¿na
zasiêgn¹æ na stronie internetowej

www.pfron.org.pl
oraz

pod nr tel. 077 423 29 90
wew. 93 lub 077 423 29 93

- kszta³cenie ustawiczne osób niepe³nosprawnych

*** Programy dla osób niepe³nosprawnych ***


