Święto Niepodległości

Wyjątkowo skromnie w tym roku
obchodziliśmy Święto Niepodległości
– wiadomo epidemia koronawirusa.
Po uroczystej Mszy św. w intencji
ojczyzny w kościele pw. Św. Wawrzyńca
wieniec pod strzelecką Pietą w imieniu
Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego
złożyli Wicestarosta Waldemar Gaida
oraz Członek Zarządu Waldemar Bednarek. Natomiast pod annogórskim
Pomnikiem Czynu Powstańczego kwiaty złożył Członek Zarządu Janusz Żyłka wraz z wicemarszałkiem województwa Romanem
Kolkiem, wiceburmistrzem Gminy Leśnica Andrzejem Iwanowskim oraz Sekretarzem Gminy Leśnica Lidią Kremser-Tomeczek.
Pomnik Czynu Powstańczego — stanowiący własność Skarbu Państwa, a zarządzany przez Powiat Strzelecki - kilka dni
przed 11 listopada po raz kolejny stał się obiektem wandalizmu. Namalowane na jego ścianach symbole nazistowskie udało
się szybko usunąć, dzięki pomocy Elżbiety Molak, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Chryzantemy są wszędzie

Powiat Strzelecki złożył wniosek w
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, by móc rozdysponować
chryzantemy skupywane przez agencję od producentów, którzy kwiatów
nie mogli sprzedać w związku z zamknięciem cmentarzy w uroczystość
Wszystkich Świętych. Otrzymaliśmy
ponad 900 donic z kolorowymi chry-

zantemami od naszego rodzimego
producenta z Osieka. Kwiatami przyozdobiliśmy nasze starostwo, przekazaliśmy je do naszych jednostek, szkół,
instytucji, z którymi współpracujemy,
trafiły też na strzelecki cmentarz.

Nauka zdalna na dłużej?

- Nauka zdalna potrwa co
najmniej do 29
listopada, a 9
listopada minister edukacji
ostrzegł, że w
pesymistycznym scenariuszu nauka zdalna potrwa co najmniej do stycznia albo
nawet dłużej. Jak byliśmy do niej przygotowani? – z tym pytaniem zwróciłam
się do wicestarosty Waldemara Gaidy.
- Tak jak wszyscy, w całym kraju.
Jeśli mówimy o kwestiach technologicznych, nic się nie zmieniło. Nie jest
to tylko moje odczucie, czy też odczucia
nauczycieli i dyrektorów szkół. Takie
wnioski płyną też z raportu Fundacji

Digital Poland. Zamiast prawdziwej
rewolucji cyfrowej po okresie lockdownu - w edukacji przyspieszenie miało
dość powierzchowny charakter, a
działania wprowadzone w kryzysowych
miesiącach były doraźne i chaotyczne.
Nie przygotowano jednej platformy do
nauki zdalnej. Dzienniki elektroniczne
prowadzone są przez firmy, a nie przez
ministerstwo. Resort stworzył jedynie platformę epodreczniki.pl, gdzie
znajdują się materiały edukacyjne do
wykorzystania na lekcji. Szybki Internet
nadal nie jest dostępny dla wszystkich. To podstawowy i najważniejszy
problem. Drugą kwestią jest sprzęt.
Przyznać trzeba, że w porównaniu
do wiosny poprawiła się techniczna

dok. na str. 5

Refleksje maturzystów
Poprosiliśmy uczniów klas maturalnych, zarówno licealistów, jak i uczniów
technikum o podzielenie się swoimi
odczuciami na temat nauki zdalnej,
obaw przed maturą, ewentualnego
braku studniówek, rozluźnienia więzi
koleżeńskich. Oto ich wypowiedzi.
Maturzystka 1: Na naukę zdalną
w naszej szkole nie mogę powiedzieć
żadnego złego słowa. Nauczyciele są
dobrze organizowani, lekcje przebiegają zgodnie z planem-wszystko działa,
jak powinno. Jednakże, patrząc ogólnie
na samą istotę nauczania zdalnego,
stwierdzam, że jest to coś, do czego
trzeba się przyzwyczaić, bo ma swoje
plusy i minusy. Dużym plusem jest
to, że oszczędzamy multum czasu na

transporcie do szkoły. Kolejną zaletą
takiego nauczania jest możliwość umilania sobie pracy, np. kawą czy jakąś
drobną przekąską, na co nie możemy
sobie pozwolić na stacjonarnej lekcji.
Oczywiście problemy z łączem i internetem są najczęstszym problemem,
który pojawia się niemal codziennie.
Kolejną wadą jest brak bezpośrednich
kontaktów z przyjaciółmi, który mnie
osobiście boli najbardziej. W czasie
nauki zdalnej także ciężko jest się skupić na jednej rzeczy, bo wiele innych
nas rozprasza. Ogólnie rzecz biorąc,
nauka zdalna nie jest tak straszna, jak
się wydawała, jednak marzę już o tym,
aby wrócić do szkolnej ławki.
dok. na str. 5

Wsparcie dla nauczycieli
w zdalnym nauczaniu

Po raz drugi w tym roku szkoły
przeszły na zdalne nauczanie. I po
raz drugi dostały na to mało czasu. W
przeciwieństwie do sytuacji z marca
tego roku, nauczyciele mogą liczyć na
realną pomoc ze strony osób odpowiedzialnych za oświatę w województwie
opolskim. W poniedziałek, 9 listopada,
do Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego dotarła pierwsza partia
komputerów dla nauczycieli. To 20 laptopów, które wspomogą ich w prowadzeniu zdalnych lekcji. Do końca tygodnia do szkoły mają dotrzeć pozostałe
54 komputery, co oznacza, że praktycznie każdy nauczyciel w szkole zostanie
wyposażony w nowy sprzęt. Ponadto
każdy nauczyciel i uczeń otrzyma licen-

cję na pakiet Office 365. Nauczyciele
przejdą 15 godzinne szkolenie z obsługi
programów wspomagających zdalne
nauczanie. Wisienką na torcie będzie
mobilny zestaw do prowadzenia lekcji
online - interaktywnego wyświetlacza
wraz z urządzeniami do streamowania
lekcji w sieci. Oprócz tego do szkoły
zostanie przekazane oprogramowanie
wspomagające kształcenie zawodowe.
Możliwe się to stało, dzięki temu, że
Zarząd Województwa Opolskiego
zwiększył budżet projektu „Opolskie
szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego przez Regionalny
Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
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Sesja Rady Powiatu
Dwudziesta sesja w tej kadencji
zwołana została na 28 października br.
Głównym tematem była Debata oświatowa. Zanim jednak do niej doszło, proponowany porządek obrad, na wniosek
wicestarosty Waldemara Gaidy, został
poszerzony o kilka punktów – wszystkie
w głosowaniu zostały zaakceptowane
przez radnych.
Pierwszy z nich to nowelizacja
Uchwały Rady Powiatu z 24 czerwca
br. w sprawie zatwierdzenia planu
finansowego i inwestycyjnego na rok
2020 Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem
założycielskim jest Powiat Strzelecki.
W związku z epidemią koronawirusa
wzrosły koszty szpitala, m.in. na zakup leków i materiałów medycznych,
zakup środków ochrony osobistej dla
pracowników szpitala oraz trzeba
było przeznaczyć dodatkowe środki
na zabezpieczanie wypłat na nadgodziny w związku z wysoką absencją
pracowników spowodowaną chorobą
lub kwarantanną, na przystosowanie
oddziału wewnętrznego dla pacjentów
„covidowych”, wraz z budową ścianek
wydzielających strefy epidemiologiczne. W tym samym czasie wzrosły
też przychody szpitala, m.in. o środki
przeznaczone na zwalczanie COVID-19.
Trzeba było również skorygować plany
inwestycyjne przewidziane na ten rok
i przesunąć je na rok 2021, m.in. budowę lądowiska dla helikopterów oraz
modernizację oddziału wewnętrznego,
a – przypomnijmy – są to projekty
współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej, w których pewien wkład
ma mieć również nasz samorząd powiatowy.
Kolejna zmiana w porządku obrad
dotyczyła wprowadzenia autopoprawek do uchwał w sprawach: zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzeleckiego na lata 20202024 oraz zmiany budżetu i zmian w
budżecie Powiatu Strzeleckiego na
2020 rok. 22 października otrzymano decyzję Wojewody Opolskiego o
dofinansowaniu bieżącej działalności
Domów Pomocy Społecznej w związku
z COVID- 19. DPS-y w naszym powiecie
otrzymają ponad 266 tys. zł, z czego
w 80 proc. wynosi dofinansowanie
wojewody, a 20 proc. to środki własne
Powiatu Strzeleckiego. Tak więc dla
DPS Strzelce Opolskie otrzyma 142.836
zł, DPS w Kadłubie – 70.014 zł, DPS w
Zawadzkiem – 53.271 zł. W budżecie
Powiatu Strzeleckiego uwzględnić
należało również dofinansowanie
ze środków PFRON kosztów zakupu
samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym
osób na wózkach inwalidzkich w DPS
Kadłubie.
W głosowaniu radni przyjęli porządek obrad ze zgłoszonymi poprawkami.
Kolejny punkt obrad to Informacja o
pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, którą radni otrzymali w
formie elektronicznej.
W odniesieniu do niej radny Ryszard Nocoń zadał pytanie dotyczące
oferty budowy sieci lotnisk ratunkowo-biznesowych. Jak poinformował wicestarosta W. Gaida – przedstawiona
oferta dotyczyła budowy sieci lotnisk
dla małych samolotów i helikopterów,
a ze względu na typowo biznesowy
charakter odrzucona została w całości.
Wprowadzeniem do głównego tematu obrad, czyli Debaty oświatowej,
było wystąpienie radnej Edyty Bem,
przewodniczącej Komisji Edukacji.
Radna Edyta Bem: - Analizując
przygotowane z wielką staranności

materiały omawiające tzw. kwestie
oświatowe w naszym powiecie możemy stwierdzić, iż poziom oświaty
jest zadowalający i systematycznie się
podnosi.
Nauczyciele oraz pracownicy szkoły
mają możliwość korzystania z doskonalenia zawodowego w formie
zagranicznych kursów metodycznych
i językowych. Uczniowie w projektach
rozwijają swoje kompetencje językowe,
społeczne i międzykulturowe poprzez
naukę języka w ramach realizowanych
zagranicznych mobilności. Komisja
Edukacji zwróciła uwagę na idee
umieszczenia wszystkich jednostek
kształcenia specjalnego w jednym
miejscu, co stanowi pewnego rodzaju
nowum w naszym powiecie jednak z
bardzo pozytywnym wydźwiękiem. Będzie to projekt na wskroś nowoczesny,
pozwalający uczniom jak i rodzicom
dzieci korzystających z kształcenia
specjalnego na znaczne poszerzenie
szeroko rozumianej edukacji, począwszy od nauczania szkolnego poprzez
zajęcia terapeutyczne jak i kontakt ze
specjalistami różnorakiego zakresu.
Niepokojący trochę jest fakt nieco
gorszych wyników maturalnych uzyskany w placówkach powiatu. Nie ma
jednak potrzeby poszukiwania przyczyn, wiemy, że nauczanie zdalne ma w
tym swój udział, ale także może nieco
liberalny stosunek do obowiązków ze
strony naszych uczniów. Musimy także
się pochylić nad problemem szkoły w
Zawadzkiem. Zmniejszająca się liczba
uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem, wymusza
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co
dalej z jednostką.
Możemy jednak wskazać, że pomimo stosunkowo trudnej sytuacji
oświaty w naszym państwie, oświata
w powiecie strzeleckim ciągle i systematycznie się rozwija, podejmowane
są nowe zadania, nauczyciele mają
możliwość dokształcania się, szkoły na
bieżąco się doposażanie.
Należy zatem serdecznie podziękować wszystkim za trud pracy w
jednostkach oświatowych, począwszy
od samorządowych, które czuwają nad
oświatą w powiecie poprzez dyrekcje
szkół, poszczególnych nauczycieli jak
i pracowników oświaty na każdym
szczeblu. Nasze uznanie, jaki i podziękowanie kierujemy na ręce wicestarosty
Waldemara Gaidy, dziękując mu za
trud, jak i pomoc kierowaną do szkół.
W tym miejscu Przewodniczący
Rady Stefan Szłapa w imieniu radnej
Anny Chabraszewskiej przedstawił
pytanie, które zostało przesłane do
Biura Rady: - na jakim etapie są obecnie prace nad koncepcją utworzenia
powiatowego Centrum Edukacji i
Wsparcia Dziecka oraz Rodziny?
Wicestarosta W. Gaida- Stworzenie nowoczesnej, wysoko wystandaryzowanej, innowacyjnej bazy
szkolnej zreorganizowanego szkolnictwa specjalnego blisko centrum
przesiadkowego jest odpowiedzią na
potrzeby dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
ich rodziców. Zlokalizowanie w jednym
miejscu kształcenia oraz wsparcia około
edukacyjnego w zakresie neonatologii,
rehabilitacji, poradnictwa medycznego
oraz psychologiczno-pedagogicznej pozwoli na zorganizowanie odpowiednich
działań mających na celu poprawę,
jakości kształcenia i opieki. Rodzice
nie są zainteresowani dowożeniem
dzieci do Leśnicy, lokalizacja Centrum
w Strzelcach ułatwi logistycznie rodzicom opiekę na dziećmi , zlokalizowanie

poradni wspomagających kształcenie
wpływa na kompleksową obsługę dziecka i rodziny ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Dzięki realizacji przedmiotowej
inwestycji zaspokojone zostaną potrzeby zarówno obecnego pokolenia, jak i
przyszłych pokoleń. Szacowany koszt
inwestycji to 35 mln zł. Jesteśmy na
etapie pozyskiwania funduszy, złożony
został wniosek o uzyskanie środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach RFIL II, przydział środków
odbywa się w trybie konkursowym.
Przez okres 21 lat Powiat Strzelecki
nie wybudował nic nowego, będzie to
pierwsza od wielu lat taka inwestycja.
Planujemy również inwestycje w
zasobach szkolnictwa ponadpodstawowego: budowę sali gimnastycznej
wraz z łącznikiem, oświetleniem i
monitoringiem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Strzelcach Op., największej szkoły na
terenie woj. opolskiego. Sala gimnastycznej będzie miejscem bezpiecznej
realizacji zajęć wychowania fizycznego
dla ponad 1000 uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem klas o profilach
mundurowych, bo w sali prowadzone
będą też zajęcia dodatkowe, np. z
samoobrony. Będzie dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szacowany koszt tej inwestycji to 6
mln zł, będziemy ubiegać się o środki
zarówno z RFIL II, jaki z Ministerstwa
Sportu. W CKZiU została rozbudowana
pracownia spedycyjno –logistyczna, a
koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 130
tys. zł. Kolejną planowaną inwestycją
jest przebudowa wielofunkcyjnego
kompleksu sportowego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W.
Broniewskiego w Strzelcach Op., która
obejmuje bieżnię okrężną, bieżnię
prostą, wewnątrz bieżni boisko do
piłki nożnej, boisko do gry w piłkę
ręczną oraz tenisa, przewidziane linie
na boisku do gry w koszykówkę oraz
siatkówkę. Wszystkie elementy połączone chodnikami z kostki betonowej.
Szacowany koszt inwestycji to 3 mln zł.
Informacja o stanie oświaty w
Powiecie Strzeleckim została przyjęta
przez radnych jednogłośnie, a przewodniczący Rady S. Szłapa przekazał podziękowania dla wszystkich nauczycieli
i pracowników oświaty podziękowania
za ich pracę w tak trudnym okresie.
Jednogłośnie radni podjęli także
uchwały w sprawach: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2020-2024; zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2020; przyjęcia
Powiatowego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego
(jednorazowe stypendia przyznawane
w konkursie Najlepszy Uczeń Powiatu
Strzeleckiego, we wszystkich kategoriach, wzrosną w przyszłym roku).
W punkcie Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
przewodniczący Rady S. Szłapa poinformował, że wpłynęło zapytanie
z Komisji Bezpieczeństwa dotyczące
przedstawienia bieżącej sytuacji i
funkcjonowania Szpitala Powiatowego
w Strzelcach Opolskich.
Wicestarosta W. Gaida: - W Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich
uruchomiono oddział zakaźny z 25 łóżkami dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Na potrzeby leczenia chorych
na COVID-19 został przekształcony

oddział wewnętrzny. Otwarcie tego
oddziału było ogromnym wyzwaniem,
zwłaszcza dla personelu medycznego
Mamy tu 25 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2:
zostały zajęte w ciągu 2 dni. Dla pacjentów „covidowych” zostały również
przeznaczone miejsca na SOR - 8 łóżek.
To stan na 28 października, ale sytuacja
rozwija się dynamicznie. W tej chwili
wszystkie pozostałe oddziały i poradnie
funkcjonują w szpitalu normalnie, z
wyjątkiem zawieszonego oddziału dziecięcego. Utrudnieniem dla pacjentów
jest brak obecnie oddziału wewnętrznego, doraźnie pomóc może otwarcie
szpitala w Kluczborku. Organizacyjnie
zrobiliśmy wszystko, co możliwe, mamy
problemy z personelem, sytuacja jest
bardzo dynamiczna. Jeżeli chodzi o
ośrodki ochrony osobistej posiadamy
zapasy, na chwilę obecną są one zapewnione zarówno w Szpitalu, jak i w
DPS-ach. Ustabilizowała się sytuacja w
Domach Pomocy Społecznej w gminie
Strzelce Opolskie, w których zakażenie
koronawirusem wykryto wśród pracowników i pensjonariuszy, zmarły 4
osoby, wszystkie miały choroby współ-

istniejące. Do dyspozycji personelu
DPS przeznaczyliśmy część Schroniska
Młodzieżowego oraz posiadamy do
dyspozycji jedno mieszkanie w Strzelcach Opolskich, w tych obiektach mogą
po pracy wypoczywać pracownicy DPS,
aby nie narażać rodzin.
Kolejne zapytanie wpłynęło od
radnej Anny Chabraszewskiej: - Czy i
kiedy zostanie przywrócona do budżetu
inwestycja drogowa - budowa chodnika
w miejscowości Kadłub Piec?
Odpowiedź zostanie przekazana
pisemnie, podobnie jak została przekazana na zapytanie radnego Kazimierza
Kubala dotyczące zasad i kryteriów
przydziału skierowań na turnusy rehabilitacyjne po złożeniu wniosku,
oraz drugie - dotyczące oznakowanie
poziomego w ciągu drogi powiatowej
nr 1836 O Kielcza - Krupski Młyn.
W sprawach bieżących radni zaakceptowali pozytywnie zmiany w statucie
Związku Powiatowo- Gminnego „JEDŹ
Z NAMI” z dnia 22 października 2020 r.,
związane (o tym pisaliśmy w poprzednim wydaniu naszego dwutygodnika) z
rozszerzeniem Związku o gminy: Krapkowice, Gogolin i Zdzieszowice.

Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Strzeleckiego,
Z dniem 03 listopada 2020 r., zgodnie z obowiązującym
Rozporządzeniem Rady Ministrów dopuszczono możliwość
pracy zdalnej urzędów.
Informuję, że Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
będzie pracowało na dotychczasowych zasadach, nie przechodząc na tryb pracy zdalnej. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że
sprawy załatwiane przez urzędników Starostwa Strzeleckiego
mają wpływ na Państwa życie codzienne oraz umożliwiają Państwu aktywność zawodową. Chcielibyśmy zatem jak najdłużej
umożliwić Państwu powyższe.
Proszę jednak o bieżące śledzenie strony internetowej,
na której umieszczane są informacje dotyczące bieżącej działalności Starostwa. Może bowiem wystąpić sytuacja, która
zmusi nas do wprowadzenia zmiany sposobu obsługi stron
w Starostwie.
Zwracam się również do Państwa, o ile charakter danej
sprawy na to pozwala, o preferowanie kontaktu za pomocą
poczty, poczty elektronicznej oraz zasięganie niezbędnych
informacji w drodze rozmowy telefonicznej z urzędnikiem.
Waldemar Gaida
Wicestarosta Strzelecki

Koronawirus
zmienia nasze życie

Dwa tygodnie temu, 27 października, kiedy wychodził poprzedni
numer naszego dwuygodnika - w kraju zanotowano 16.300 nowych przypadków
zakażenia koronawirusem. W województwie opolskim – 385, a w powiecie
strzeleckim – 63. (rekord zachorowań odnotowano 21.10. – 77 zachorowań).
Od początku epidemii na Opolszczyźnie potwierdzono 8.362 przypadki na Opolszczyźnie, a w naszym powiecie – 914.
W środę, 11 listopada, przypadków zachorowań jest znacznie więcej:
w kraju 25.221 nowych, w Opolskiem – 910, z tego w powiecie strzeleckim
- 112. To rekord: tylu zachorowań u nas nie było, ani w województwie, ani w

naszym powiecie, w którym od początku epidemii zachorowało
2.086 osób. W ciągu poprzedniej doby zmarło 33 mieszkańców naszego regionu (w tym 5 mieszkańców naszego powiatu): 2 z powodu Covid-19, zaś 31 z
powodu współistnienia innych schorzeń z Covid-19.
Liczba testów niezmiennie plasuje nasze województwo na końcu: dotychczas
wykonano ich 51.910 (stan na 9 listopada).
.
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Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje,
iż dnia 27 listopada 2020 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 20 listopada 2020 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.

Zachęcamy mikroprzedsiębiorców
oraz

organizacje pozarządowe

(stowarzyszenia wpisane do KRS, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe,
ochotnicze straże sportowe, parafie, spółki wodne, koła łowieckie, koła gospodyń wiejskich) do składania wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki (do
5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
/statutowej.
Maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 10 procent przychodów
organizacji w poprzednim roku bilansowym (nie dotyczy przedsiębiorców).
Pożyczka ulega umorzeniu pod warunkiem, że przedmiot będzie prowadził
działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
szczegóły 77 462 18 11 lub 77 462 18 62

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich realizuje instrumenty wsparcia
oferowane pracodawcom i przedsiębiorstwom w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19:
•
•

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających pracowników
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek
na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej
jednostce organizacyjnej
Z uwagi na kilkukrotną zmianę przez MRPiPS wzoru formularzy wniosków /
umów prosimy korzystać z aktualnych wzorów zamieszczonych na stronie
powiatowego urzędu pracy.
Prosimy PRZEDSIĘBIORCÓW o rzetelne wypełnianie wszystkich rubryk w
składanych wnioskach.
DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY w polu „Nazwa” muszą być zgodne
z wpisem do CEIDG/KRS.
Jeżeli wnioski są wysyłane pocztą lub składane osobiście (wrzucane do urny
przed urzędem) to dołączamy do wniosku 2 (dwa) egzemplarze podpisanej
umowy.

Szczegółowe informacje na stronie
www.strzelceopolskie.praca.gov.pl
oraz pod numerem tel.77 462 18 00
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O UDZIELENIE POMOCY !

OFERTY PRACY
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/

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PRACOWNIK BIUROWY
KOTULIN
- wykształcenie średnie, - znajomość j. angielskiego
		
- znajomość j. niemieckiego
PRACOWNIK STACJI PALIW
SZYMISZÓW
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
		
- książeczka sanepidowska
SPRZEDAWCA NA STACJI PALIW
JEMIELNICA
- umiejętność obsługi komputera
STOLARZ/ POMOCNIK STOLARZA
ŻEDOWICE
- mile widziane doświadczenie stolarskie
PRACOWNIK GOSPODARCZY
UJAZD
- prawo jazdy kat. B
KOSMETYCZKA/ KOSMETOLOG
IZBICKO/
- wykształcenie kierunkowe,
STRZELCE OPOLSKIE
KOSMETOLOG/ KOSMETYCZKA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie kierunkowe
		
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego
INKASENT POBORU OPŁAT
NOGOWCZYCE
- prawo jazdy kat. B
SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO
KOLONOWSKIE
- wykształcenie techniczne,
- TECHNICZNYCH		
- prawo jazdy kat. B + E/T,
		
- podstawowa obsługa pakietu MS Office,
		
- 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem
PROJEKTANT/ KONSTRUKTOR
JEMIELNICA
- wykształcenie wyższe budowlane,
		
- znajomość przepisów budowlanych
INŻYNIER ROBÓT/
JEMIELNICA
- wykształcenie wyższe budowlane,
INŻYNIER BUDOWY		
- prawo jazdy kat. B
ZAOPATRZENIOWIEC
ZAWADZKIE
- min. średnie
PIELĘGNIARKA
STANISZCZE WIELKIE
- wykształcenie kierunkowe,
		
- prawo wykonywania zawodu
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
STANISZCZE WIELKIE
- mile widziane osoby z kwalifikacjami do pracy,
			 np. opiekun osób starszych, ratownik medyczny,
asystent osoby niepełnosprawnej
POMOCNICZY ROBOTNIK
STRZELCE OPOLSKIE
KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI
WG ZLECEŃ
POMOCNIK MONTERA RUSZTOWAŃ
WOJEWÓDZTWO OP.
MONTER RUSZTOWAŃ
WOJEWÓDZTWO OP.
- uprawnienia montera rusztowań
KIEROWCA - KONDUKTOR
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze branżowe,
		
- prawo jazdy kat. B, - kwalifikacja wstępna
KIEROWCA C + E
WG. ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. C + E
		
- uprawnienia przewóz rzeczy
		
- karta kierowcy
KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY C+E RUCH MIĘDZYNARODOWY - prawo jazdy kat. C +E, - uprawnienia przewóz rzeczy,
		
- karta kierowcy
		
- j. niemiecki w stopniu komunikatywnym
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU
Zimna Wódka
- wykształcenie średnie techniczne,
		
- prawo jazdy kat. B
		
- min. 2 lata dośw. zaw. na podobnym stanowisku
OPERATOR / USTAWIACZ MASZYN
ZIMNA WÓDKA
- podstawowa obsługa komputera,
		
- znajomość rysunku technicznego
PRACOWNIK MAGAZYNOWY
OLSZOWA
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRACE POMOCNICZE NA PRODUKCJI
ZIMNA WÓDKA
I W MAGAZYNIE
SZWACZKA/ KRAWCOWA
SZCZEPANEK
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
praca także dla osób
- obsługa kasy fiskalnej,
z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności
PRACOWNIK PRODUKCYJNY
OLSZOWA
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MURARZ
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY
WOJ. OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. B,
POMOCNIK BUDOWLANY
WG. ZLECEŃ
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO
OLSZOWA
OPERATOR MASZYN
STRZELCE OPOLSKIE
POMOCNIK MONTERA SIECI
WG. ZLECEŃ
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
WOD. – KAN. 		
- prawo jazdy kat. B,
		
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego
MONTER SIECI WOD – KAN.
WG. ZLECEŃ
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- prawo jazdy kat. B
		
- min. 3 lata doświadczenia zawodowego
HYDRAULIK
JEMIELNICA
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,

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

INFORMACJA
Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że podano do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne
użyczenie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy
Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
dot. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1717/2
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Powiat w wehikule czasu
Konkurs „Powiat w wehikule czasu” już zakończony. Zgłosiło się 10 uczestników (jedenaste zgłoszenie
wpłynęło po terminie).
Dziś prezentujemy Państwu po jednej zgłoszonej
pracy przez uczestników.
Zobaczcie, jak podeszli do
tematu nasi mieszkańcy.
Obejrzyjcie, jak powiat
strzeleckie zmieniał się na
przestrzeni lat. Dziękujemy
za zdjęcia! Wyniki konkursu
– w następnym numerze
naszej gazety.
Agnieszka Spyra

Mateusz Jaskuła

Nikola Dreja

Patrycja Murlowska

Beata Czapla

Mateusz Stróżyk

Martyna Ludwig

Błażej Duk
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Powiat w wehikule czasu

Teresa Sobota

Mariusz Lipok

dok. ze str. 1
Jeżeli chodzi o maturę, mam wątpliwości, czy zdążymy z materiałem, obawiam
się zmiany formy tego egzaminu, bo w
dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe.
Jednak dzięki zaoszczędzeniu czasu, np. na
transporcie do szkoły, zyskałam go więcej
na moje własne przygotowania do matury
po lekcjach. W kwestii studniówki powiem
tylko, że postanowiłam się na nią nawet
nie nastawiać.
Na pewno sytuacja nie wpływa korzystnie na nasze relacje, ale staramy się ze sobą
utrzymywać kontakt internetowy.
Pandemia i lockdown to były dla
mnie straszne ciosy. Jako osiemnastolatka
miałam wielkie plany na ten rok - podróże,
spotkania, imprezy itp. Teraz, zamiast spełniać te wszystkie moje marzenia, muszę
siedzieć w domu. Ta sytuacja strasznie mnie
przytłacza, bo przez najlepsze lata mojego
życia nie mam możliwości funkcjonować jak
normalni młodzi ludzie. Teoretycznie rzecz
biorąc - straciliśmy już prawie rok naszej
młodości. Codziennie wieczorem siadam
przed telewizor z nadzieją, że w końcu usłyszę jakieś dobre wieści, a nie tylko kolejne
wzrosty zakażeń i nowe obostrzenia, Zostało
nam tylko mieć nadzieję, że ta sytuacja nie
potrwa długo i że w końcu wszystko wróci
do poprzedniego porządku.
Maturzysta 2: Nauka zdalna jest to na
pewno nietypowy sposób kształcenia, mający swoje zalety, ale także wady. Uważam, że
jest równie pożyteczna jak nauka w szkole.
Jak każdy maturzysta jestem zestresowany, jak będzie wyglądać matura,
zwłaszcza przy tak nietypowych okolicznościach, i żałuję, że studniówka raczej się
nie odbędzie.
Kontakt ze znajomymi jest ograniczony
z racji nauki zdalnej, jednak próbujemy go
utrzymać.
Jest to bardzo dziwny czas, pełen niepewności, ale i frustracji.
Maturzystka 3: Nauka zdalna dała
nam, maturzystom, zdecydowanie w kość.
Oczywiście, nie musimy się martwić o dojazd
i powrót ze szkoły, ale to nie oznacza, że
mamy więcej wolnego czasu. Prócz zadań
domowych, egzaminów i sprawdzianów,
mamy także swoje obowiązki domowe.
Osobiście mam przez nauczanie zdalne
bardzo duże problemy z koncentracją, a
siedzenie czasami nawet od 7:20 do 15:30
powoduje, że jestem bardzo zmęczona. Pisanie sprawdzianów też nie wygląda najlepiej.
Zazwyczaj jest to praca grupowa, z czego nie
jestem zadowolona, ale po tylu godzinach
spędzonych przy komputerze i odrabianiu
prac domowych, człowiek po prostu nie ma
sił na dalszą naukę.
Studniówki nie żałuję. Nie lubię dużych
imprez, a poza tym przynajmniej zaoszczędzę trochę pieniędzy na przyszłe mieszkanie
i studia. Co do matury, to mam mieszane
odczucia. Obawiam się, czy w ogóle będę
w stanie ją napisać, ponieważ każda lekcja
dodatkowa przeznaczona na powtórki,
wiąże się z kolejnymi godzinami spędzonymi
przed ekranem.
Moja klasa nigdy nie należała do bardzo
zgranych. Już na samym początku liceum

Refleksje maturzystów

istniały tzw. „grupki”, dlatego nie widzę różnicy, przynajmniej w tej kwestii, jeżeli miałabym porównać nasze relacje przed zdalnym
nauczaniem a teraz. Jeśli na jakiejś relacji
mi zależy, to rozmawiam z tą osobą przez
Messengera na przerwie między lekcjami.
Maturzystka 4: Naukę zdalną oceniam negatywnie. Długie przebywanie przed ekranem komputera źle na nas wpływa. Należy wspomnieć o tym, że często występują problemy techniczne i nie wszyscy nauczyciele to rozumieją. Mimo starań, nasza kondycja psychiczna i fizyczna nie jest w dobrym stanie, a uczniom brakuje ,,normalności”. Trudno w takich warunkach skupić się na skomplikowanych zagadnieniach i odrabiać ogromną ilość zadań.
Jest mi przykro, że prawdopodobnie nie będzie studniówki. Boję się o swoje wyniki na
maturze. Bardzo dużo się uczę, przez wprowadzenie zdalnego nauczania, a mimo to,
odczuwam braki. Materiał przerabiany na elekcjach nie jest wystarczająco dobrze tłumaczony ze względu na ograniczenie czasu trwania lekcji. Myślę, że matura może być trudna.
Brakuje mi kontaktu z innymi.Piszemy do siebie tylko przez media społecznościowe. Uczucia dominujące w ostatnich
czasach to strach, obawy, niepokój i przemęczenie.
Maturzystka 5: Kształcenie zdalne oceniam pozytywnie - mam więcej na czasu na
naukę, ponieważ nie muszę marnować go na
dojście i powrót ze szkoły. Obecna sytuacja
wywołuje jednak większy stres i obawy co
do przebiegu matur. Nie wiemy dokładnie,
w jakich warunkach się one odbędą.  
Mam mniejszy kontakt z rówieśnikami, jednak wciąż utrzymuję go przez portale
społecznościowe.
Maturzystka 6: Nauczanie zdalne
oceniam dobrze. Uważam, że mam więcej
czasu na powtórki do matury, niż kiedy chodziliśmy do szkoły. Bardziej stresuję się tym,
jak będą wyglądały matury, czy studniówka
się w ogóle odbędzie i czy będą matury ustne. Skoro nie chodzimy do szkoły, to relacji
klasowych brak, a ze znajomymi można się
kontaktować tylko przez social media.
Maturzysta 7: Naukę zdalną niestety
oceniam negatywnie... Jest wiele problemów, które pojawiały się w okresie marzec-czerwiec, nie zostały one rozwiązane. Po
pierwsze siedzenie od godziny 8:00 do
15:00 przed komputerem jest męczące.
Oczywiście mamy przerwy, ale w wymiarze
tygodniowym tak naprawdę za dużo to nie
daje. Wraz z tym wiąże się ilość obowiązków, które nakładają na nas nauczyciele.
Po lekcjach często mamy jeszcze zadania
„domowe”, które też trzeba wykonać, trzeba
się nauczyć tego. Korzystanie z komputera
znacząco się wydłuża. Czasem zdarza mi się,
ale nie tylko mnie, bo kontaktuję się z moimi
kolegami, że siedzimy do 18, żeby wszystko
ogarnąć. Z drugiej strony ja jestem w Technikum Informatycznym, więc logicznie myśląc,
powinienem skupiać na przedmiotach z
tym związanych, ponieważ mam egzaminy
zawodowe, będę pisał maturę rozszerzoną
z informatyki i muszę tu stwierdzić, że

niektórzy nauczyciele tego nie rozumieją,
dając nam wiele zadań (np. z języków). Dla
mnie jest po prostu strata czasu i nerwów...
Więzi? Więzi są utrzymywane na
różne sposoby. Praktycznie codziennie
przesiadujemy na komunikatorach, gdzie
możemy razem porozmawiać, pouczyć,
czasem pograć, żeby się rozluźnić. Często
się spotykamy, robimy małe wyjazdy tu w
okolicy, oczywiście starając się zachować
odpowiednie warunki, aby się nie zarazić,
czyli przebywamy w towarzystwie, które nie
było chore, nie miało styczności z chorymi.
Musimy utrzymywać jakiś kontakt „na żywo"
bo na dłuższą metę się nie da. Tydzień, dwa
można wytrzymać, ale im dłużej tym gorzej.
Studniówka? Nie wiem co mam sądzić... Jest mi żal po prostu, bo chciałem,
żeby się odbyła. Taką uroczystość, bo tak
to można nazwać przeżywa się tylko raz w
życiu. Niestety prawdopodobnie nam nie
będzie to dane, ale zdrowie i bezpieczeństwo jest ważniejsze. Mam nadzieję, że
dojdzie do organizacji tych studniówek lub
chociaż tych balów w czerwcu, które byłyby
wspominane.
Maturzysta 8: - Oczywiście – boimy
się, szczególnie ci ambitniejsi, którzy
mają już plany na przyszłość. Jesteśmy źle
przygotowywani, ale nie mam tu za złe
nauczycielom, bo oni też nie mają łatwo.
Muszą dokładnie zaplanować wszystko,
cały plan nauczania, który potrafi się zepsuć
w czasie jednej zdalnej lekcji. Powodów
tego "psucia się" jest mnóstwo: problemy z
łącznością, nieobecności uczniów, bo plany
źle działają, bo zaśpią, bo zapomną itp. itd.
Na zdalnych lekcjach inaczej się pracuje, nie
robimy tyle zadań, nie uczymy się tyle, bo
jest mniej czasu, nauczyciele nie wyrabiają
całego materiału.
Ja osobiście boję się swojej przyszłości.
Miałem już jakieś tam nakreślone plany, co
chciałbym robić, gdzie uczyć, ale patrząc
teraz na tę całą sytuację, uważam, że będzie
ciężko, nawet tym bardzo dobrym uczniom.
Maturzystka 9: W moim przypadku
nauka zdalna jest świetnym rozwiązaniem.
Mam w sobie na tyle motywacji, że absolutnie nie uczę się mniej, niż gdybym chodziła
do szkoły. Większa swoboda w zarządzaniu
swoim czasem daje lepsze efekty, ponieważ
nie jestem przemęczona po całym dniu w
szkole, a posiadam duży zapas energii do
dalszego działania i realizowania celów, które sobie wyznaczę. Naukę zdalną najbardziej
utrudniają jednak problemy techniczne, na
które ani uczniowie, ani nauczyciele nie
mają całkowitego wpływu.
W gronie moich przyjaciół nie zauważyłam rozluźnienia więzi spowodowanych
wprowadzeniem restrykcji. Podczas nauki
zdalnej staramy się o jak najczęstszy kontakt
poprzez portale społecznościowe, pomagamy sobie nawzajem w nauce i wspieramy
dobrym słowem.
Prawdopodobny brak studniówek nie
jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Zdaje
sobie sprawę z tego, jakie zagrożenie zdrowotne mogłaby przynieść niepozorna zabawa w większym gronie, dlatego uważam, że
na ten moment jest to najrozsądniejszym
rozwiązaniem.

Egzaminy maturalne nie wzbudzają
we mnie strachu, wręcz przeciwnie. Wiem,
że jest to nieodłączny element drogi do
dalszego rozwoju i to spojrzenie nie nakłada na mnie presji, lecz mnie motywuje.
Aktualna sytuacja związana z pandemią
może wprowadzać niepokój związany z
przyszłością, szczególnie ludzi wchodzących
w samodzielne życie, natomiast staram się
być dobrej myśli i konsekwentnie wypełniać
swoje obowiązki, aby doprowadziły mnie do
miejsca, w którym będę spełniona zawodowo oraz prywatnie.
Maturzystka 10: Naukę zdalną ciężko
mi ocenić jednoznacznie. Ma zalety i dość
sporo wad. Na pewno skrócenie lekcji skutkuje większymi problemami z wyrobieniem
materiału, ale jest konieczne dla naszego
zdrowia. Jakość części lekcji jest gorsza
ze względu na ograniczone okoliczności.
Najwięcej problemów sprawia mi brak możliwości rozmowy z nauczycielem twarzą w
twarz. Lekcje i nauka jest dla mnie bardziej
skuteczna, gdy mam możliwość spotkania
się z nauczycielem i zadawania pytań będąc
z nim w jednym pomieszczeniu. Rozumiem,
że nauczyciele obecnie starają się jak najlepiej prowadzić lekcje, jednak ograniczają
ich możliwości i to one są odpowiedzialne
za obniżenie jakości nauczania.
Rozluźnienie więzi między ludźmi jest
dość spore. Z tego co obserwuję, to dzieje
się tak głównie między dalszymi znajomymi.
Bliscy znajomi i przyjaciele nadal utrzymują
tę znajomość, tylko w inny sposób niż przed
pandemią. Jeżeli komuś zależy na utrzymaniu znajomości, to postara się, aby to zrobić.
Brak studniówki wywołał wiele emocji
w moich rówieśnikach. Naprawdę rozumiem
zawód, rozczarowanie oraz złość z tym
związaną. Jest to tragedia dla kogoś, komu
na tym wydarzeniu zależało. Ja osobiście
jestem tylko troszkę rozczarowana, bo nie
przywiązywałam do tego wydarzenia aż
takiej wagi jak inni.
Jestem niesamowicie zmartwiona egzaminami zawodowymi i maturą, ponieważ
jesteśmy bardzo opóźnieni z materiałem ze
względu na pandemię, skrócone lekcje, czas
który był potrzebny na przystosowanie się
do nowego sposobu nauczania. Dodatkowo
mniejsza jakość zajęć oraz brak możliwości
wytłumaczenia pewnych tematów praktycznych podczas zajęć zdalnych są powodem
do zmartwień. Kolejnymi niepokojącymi
aspektemi przyszłości są znalezienie pracy
i to jak będą wyglądały studia. Wiele się
obecnie zmienia w tych obszarach. Pracodawcy są mniej skłonni do zatrudniania
nowych osób, ze względu na niepewną
sytuację gospodarczą. Wiele potencjalnych
miejsc pracy dla studentów znikło. Ten brak
pracy dorywczej, czyli też pewnego rodzaju
dochodu, może utrudnić lub uniemożliwić
części młodych osób utrzymania się podczas
studiów. Dodatkowo niepewność związana
z znalezieniem pracy po studiach też jest
dość spora.
Podsumowując, pandemia pogłębiła
pewne już istniejące problemy i obawy oraz
ogromnie zwiększyła niepewność i zmartwienia związane z przyszłością.

Nauka
zdalna
na dłużej?

dok. ze str. 1
strona kształcenia na odległość, dzięki

realizacji dwóch największych państwowych programów „Zdalna szkoła i „Zdalna
szkoła plus”. Nasze szkoły biorą udział w
projektach organizowanych przez Zarząd
Województwa Opolskiego, dofinansowanych ze środków unijnych, dzięki
którym laptopy czy komputery trafiają
do szkół. Nauczyciele, jak to przewidział
rząd, otrzymają 500-złotowe bony z
przeznaczeniem na zakup dodatkowego
wyposażenia, np. kamerek. Uczniowie natomiast wspierani są indywidualnie przez
szkoły, które wypożyczają im laptopy lub
komputery, ale stwarzają też możliwość
korzystania ze sprzętu komputerowego
na miejscu, w klasach, w których zorganizowano zajęcia dla grup uczniów w taki
sposób, by zachować wszelkie wymogi
dotyczące dystansu społecznego, jak jest
to np. w CKZiU. To rozwiązanie dobre
zwłaszcza dla tych, którzy mają problem
z jakością i szybkością Internetu i dla tych,
którzy w domu sprzętem dzielą się np. z
rodzeństwem. To jednak są, jak mówiłem,
problemy natury „technologicznej”.
Trzeba zacząć też mówić o problemach percepcji w trakcie nauki zdalnej.
Tu wszyscy są zgodni: wiedzę uczniowie
znacznie łatwiej przyswajają podczas
nauki tradycyjnej, w klasach i w pracowniach. W części – to problem natury mentalnej i dotychczasowych przyzwyczajeń,
zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Mamy
jednak na szczęście wśród naszej kadry
takich nauczycieli, którzy codziennie
kilka godzin poświęcają na takie przygotowanie materiału, by w trakcie zdalnych
lekcji był on skuteczniej i łatwiej przyswajany przez uczniów. Przygotowany
w taki sposób, by zachęcić uczniów do
samokształcenia, do czego tak naprawdę
nie oczekiwało się od nich do tej pory. Tę
umiejętność - samodzielnej nauki jako
sposobu na uczenie się przez całe życie –
wymusza zmieniający się świat. Z pokorą
podchodzimy do wysiłków nauczycieli,
by sprostać tym wyzwaniom i gorąco za
nie dziękujemy. Wydaje się, że idealnym
modelem, który na znacznie szerszą skalę
niż obecnie znajdzie zastosowanie w
edukacji, będzie model hybrydowy. To w
nim szkoła będzie mogła - wprowadzając
narzędzia online - prowadzić nowoczesne lekcje, a jednocześnie zapewniony
zostanie bezpośredni kontakt nie tylko
z nauczycielem, ale i z rówieśnikami,
co również ma ogromne znaczenie w
rozwoju ucznia.
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Kapliczki w gminie Kolonowskie
Kapliczki i krzyże w gminie Kolonowskie są dobrze opisane dzięki
pracy p. Gerarda Mańczyka „Kapliczki
i krzyże przydrożne na terenie Gminy
Kolonowskie” wydanej w 2014 roku.
Autor opisuje historię krzyży w czterech miejscowościach, w sumie ok.
40 obiektów. Aby zachęcić Cię, Czytelniku, do zapoznania się tą książką,
jak również do zapoznania się z moją
stroną, przedstawię dziś historię kilku
z nich.
Najbardziej znaną kapliczką na
terenie Kolonowskiego jest kapliczka
św. Anny znajdująca się przy ulicy 1
Maja. Kapliczka pochodzi z początku
XIX wieku. Pierwotna została wybudowana po założeniu osady Bendawice
w roku 1820. W 1920 roku po pożarze,
który strawił część Bendawic, została
ona przebudowana, dobudowano
drewnianą konstrukcję dzwonnicy.
Kapliczkę odnowiono w 2007 roku.
Również przy ulicy 1 Maja znajduje
się jedyne w powiecie połączenie kapliczki i krzyża. Ufundowana została w
1981 roku z inicjatywy ks. Wolfganga
Globischa dla upamiętnienia zrywu
„Solidarności”. W niszy znajdującej
się obok krzyża znajduje się figura św.
Jana Nepomucena. Teren pod kapliczkę przekazała rodzina Muc.
W Spóroku przy ulicy B. Chro-

brego znajdziemy kapliczkę a obok
niej krzyż. Trudno w tym przypadku
mówić o kapliczce przydrożnej, gdyż
jest to okazały budynek ufundowany
w 1858 roku z funduszy przekazanych
przez rodziny, które w 1852 roku wyjechały do USA. Na krzyżu znajduje się
napis „Jezus Maria Józef Bądź Mojem
Ratunkiem”. Przy ulicy Guznera znajdziemy dwie kapliczki. Pierwsza, obok
budynku szkoły, została ufundowana
około 1890 roku (wyremontowano
ją w 2012 r.) jako upamiętnienie tragicznego wypadku w rodzinie Majer.
Przy tej samej ulicy znajdziemy grotę
ufundowaną 1918 roku przez Piotra
Kapicę, za szczęśliwą pracę w kopalni.
Odnowiona została w 2019 roku.
Historia obu kapliczek nie jest wyjątkowa – podobnych historii jest dużo w
naszym powiecie. Są one jednak przykładem zaangażowania społeczności w
dbanie o świadectwa historii, co widać
na załączonych zdjęciach.
W Staniszczach Małych przy ulicy
Haupstocka znajdziemy kapliczkę poświęconą św. Urbanowi (pierwotnie
była poświęcona Janowi Nepomucenowi). Św. Urban patronuje i chroni
urodzaje. Kapliczka została wyremontowana w latach 2007-2010. Spośród
pozostałych krzyży na szczególną
uwagę zasługuje znajdujący się przy

ulicy Myśliwca krzyż upamiętniający
poległych w czasie I wojny światowej.
Krzyż wybudowano w 1929 roku z
funduszy zebranych wśród mieszkańców. Na ścianach wyryto nazwiska
24 mieszkańców poległych w czasie
wojny. Krzyż odnowiono w 2011 roku.
Z tragedią I wojny światowej ma również związek krzyż znajdujący się przy
ulicy B. Prusa. Ufundowany został ku
pamięci Stanisława Gerlicha poległego
we Francji 5 V 1917 roku. Krzyż ufundowali rodzice. W Staniszczach Małych
znajdziemy przykład na to, że kapliczki
i krzyże nieustannie się zmieniają. W
książce Gerada Mańczyka znajdziemy informację, że przy ulicy Granica
znajduje się kapliczka zawieszona na
drzewie, a tymczasem w tej chwili
znajduje się tam kapliczka słupkowa.
Została ufundowana w roku 2016
przez rodzinę Lesik.
W Staniszczach Wielkich najbardziej znanym krzyżem jest ten
znajdujący się na Placu Targowym.
Jego historia sięga 1881 roku, kiedy
spłonął znajdujący się w tym miejscu
drewniany kościół. Sam krzyż został
ufundowany w 1901 roku. Przy ulicy
Długiej z kolei usytuowany jest krzyż,
będący pamiątką po cmentarzu na
którym chowano ofiary dżumy, cholery, duru brzusznego. Krzyż znajduje się

przy poza zabudowaniami przy polnej
drodze i dość trudno go odnaleźć.
Przy ulicy 1 Maja znajduje się krzyż
ufundowany w roku 1934 w miejsce
drewnianego przez Ludwiga Golca.
Na krzyżu znajduje się napis w języku
polskim i niemieckim Süßes Herz Jesu
sei meine Liebe! / Süßes Herz Maria
sei meine Rettung! /„Słodkie serce
Jezusa bądź moją miłością! / Słodkie
serce Maryi bądź moim ratunkiem!”.
To tylko część kapliczek i krzyży
znajdujących się na terenie gminy
Kolonowskie. Nie chciałem opisywać
wszystkich, aby skłonić do sięgnięcia
po książkę p. Gerarda Mańczyka oraz
do podzielenia się wiedzą na temat
krzyży na mojej stronie kapliczkistrzleckie.pl
Wojciech Majkowski

Staniszcze Wielkie
- pomnik ofiar wojny

Spórok - grota

Kolonowskie - krzyż - kapliczka

Staniszcze Małe - krzyż, ul. B. Prusa

Kolonowskie - kapliczka św. Anny

Spórok - kapliczka obok szkoły

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca – Radość Czytania
O ko ł o 1 1
roku życia dzieci rozpoczynają
kolejny etap poprzedzający dorosłość, stają się
nastolatkami.
Czas, w którym
głównym autorytetem byli rodzice,
mija. Młody człowiek poszukuje własnej tożsamości, ostrożniej przyjmuje
opinie i uwagi formułowane przez
dorosłych, zacieśnia relacje z grupą rówieśniczą. Uniezależnia się od sądów
innych osób, coraz częściej wyraża
własne opinie, aktywnie uczestniczy
w dyskusjach, bardziej krytycznie spogląda na otaczającą go rzeczywistość.
Dorastanie jest etapem, w którym
rodzice bardzo często mają problem

z zaakceptowaniem i przyjęciem tych
zmian, jakim ulega ich dziecko. W
efekcie dochodzić może do konfliktów
i wzajemnego niezrozumienia. Dorastająca córka lub syn może wówczas
oddalić się od rodziców i szukać akceptacji wśród członków grupy rówieśniczej. Większość wolnego czasu będzie
spędzać z kolegami, czy przed ekranem
telewizora lub komputerem. Dorośli
często myślą, że czas wspólnego głośnego czytania minął już bezpowrotnie.
Ale czy na pewno? Książka może stać
się jednym z istotnych elementów
sprzyjających rozwojowi nastolatka,
może podtrzymywać i kształtować
prawidłowe relacje między rodzicami,
a ich dorastającym dzieckiem. Dobór
odpowiedniej literatury i zachęta do
czytania mogą stać się wstępem do

dalszych rozmów o wielu jakże istotnych sprawach, problemach z jakimi
stykają się nastolatki w codziennym
życiu. Dzięki wspólnemu czytaniu
nasze relacje z Nimi mogą się zacieśnić, pozwolą nam zrozumieć Ich
świat, sprawią autentyczną radość i
satysfakcję. „Gorzka czekolada i inne
opowiadania o ważnych sprawach„
to zbiór opowiadań dla młodzieży w
wieku 11-15 lat – o tym, co w życiu
najważniejsze: o przyjaźni, szacunku,
sprawiedliwości, odwadze, wolności, ale też optymizmie, życzliwości,
pokojowym nastawieniu do świata.
Niejeden nastolatek będzie identyfikował się z bohaterami „Gorzkiej czekolady” – Kacprem, któremu tak trudno
zdobyć się na odwagę, nastoletnią
właścicielką wielorasowego psa Kufla,

której życie będzie o wiele prostsze,
gdy przestanie notorycznie kłamać,
Jackiem i Marcinem, którzy zupełnie
inaczej oceniają, co to szczęście, a co
pech, czy Piotrem, który uświadomi
sobie, że wolność to nie tylko robienie
co się chce, ale to przede wszystkim
odpowiedzialność i szacunek wobec
innych. W tych opowiadaniach znajdą
też swoje portrety sami dorośli – czasem (jak w „Rajskim ptaku”) ostro zarysowane. I świat, który w tym wieku
ocenia się może najsurowiej, ale jakże
szczerze. Książka jest znakomicie napisana, świetnie zilustrowana – śmieszy i
wzrusza, rozczula i skłania do refleksji,
prowokuje do sporów i dyskusji. A
dla chętnych „Gorzka czekolada 2”.
Zachęcam.
Ewa Zaremba pedagog
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Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego
dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego (7)

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

Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r. funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w
których 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie radcy prawni, adwokaci oraz doradcy obywatelscy udzielają porad prawnych rozwiązując tym samym
problemy mieszkańców powiatu, zdarzają się jednak przypadki, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może
zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnych porad prawnych do „innych systemów pomocy”.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego, która obejmuje w szczególności:
poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, obejmujące
informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności.
Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 oraz art. 11 ust. 10ww. ustawy (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony), ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń
w poczekalni, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Starostwa i Urzędów Gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

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

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

ZAKRES
PORADNICTWA

TELEFON
odpłatność połączeń

ADRES

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

Pod tym numerem
udzielane są
informacje o usługach
urzędów pracy

Urząd Pracy.
Ciepła 20 .
15-472
Białystok
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Centrum Poradnictwa
Państwowej
Inspekcji Pracy
(PIP)

Porady z zakresu prawa
pracy

Główny
Inspektorat
Pracy
ul. Barska
28/30
02-315
Warszawa
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Powiatowy
Rzecznik
Konsumentów

Ochrona praw
konsumenckich

StarostwoPowiatowe
ul. Jordanowska
2 pokój nr 6
47-100 Strzelce
Opolskie

tel. (077) 440-17-56
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Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej

Ochrona praw
konsumenckich

ul. Mickiewicza 1
45-367 Opole

tel. (77) 454-50-88
fax (77) 454-50-89
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Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

Ochrona praw
konsumenckich
– sprawy
telekomunikacyjne

Delegatura
ul. Władysława
Łokietka 2
45-563 Opole

tel. (77) 453-69-81
fax (77) 453-99-68
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Urząd Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Ochrona praw
konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców
Warszawy 1
00-950
Warszawa

Infolinia konsumencka
(prowadzona przez Federację Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16
Koszt połączenia zgodnie
z taryfą operatora

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

19 524
(z Polski)
+48 22 19524
(z zagranicy)
Koszt zgodnie z taryfą
operatora.
tel. 801 002 006
(dla tel. stacjonarnych)
tel. 459 599 000
(dla t6el. kom.)
tel. 22 391 83 60
(dla obywateli Ukrainy
zatrudnionych
na terenie RP)
Koszt połączenia zgodnie z
taryfą operatora.
Uwaga!!!
naliczane są koszty
za czas oczekiwania
na połączenie

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

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
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Narodowy
Fundusz
Zdrowia
- Oddział
w Opolu

Ochrona praw pacjenta

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

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

Poniedziałek
– Piątek
08.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl Mogą korzystać:
- zarejestrowani
biuro@zielonalinia.
-poszukujący
gov.pl
pracy
- pracodawcy

Poniedziałek
– Piątek
09.00 – 15.00

http://www.bip.pip.
gov.pl/pl/bip/porady_
wszystkie

Mogą korzystać:
- zarejestrowani
-poszukujący
pracy
- pracodawcy

Poniedziałek,
Piątek
7.00 – 14.15
Wtorek
- Czwartek       
7.00 – 15.00

http://bip.powiatstrzelecki.pl/1217/
powiatowy-rzecznik-konsumentow.html

Prawo
konsumenckie

rk@powiatstrzelecki.pl

Poniedziałek
http://opole.wiih.gov.pl/
– Piątek
7.30 -15.30
sekretariat@opole.wiih.
Dodatkowo w
gov.pl
każdą środę prowadzony jest dyżur do
16.30.
Poniedziałek
https://www.cylex– Piątek
-polska.pl/firmy/
7.30 -15.30
urz%C4%85d-komunikacji-elektronicznej--delegatura-10606499.html
Poniedziałek
https://www.uokik.gov.
– Piątek
pl/
08.00-18.00
porady@dlakonsumentow.pl

Prawo
konsumenckie

Prawo
konsumenckie

Prawo
konsumenckie

PRAWA PACJENTA

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

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

KRYTERIA
DOSTĘPU

PRAWO KONSUMENCKIE

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

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

WWW
e-mail

DLA OSÓB BEZROBTNYCH, PRAWO PRACY

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

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

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

Opolski Oddział
Wojewódzki
Narodowego
Funduszu
Zdrowia z siedzibą w Opolu
ul. Głogowska
37
45-315 Opole

tel. (77) 40-20-100
fax. (77) 40- 20-101

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.

Poniedziałek
8.00 – 18.00
Wtorek –Piątek
8.00 – 16.00

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

http://www.nfz-opole.
pl/
sekretariat@nfz-opole.
pl

Każda osoba
objęta
ubezpieczeniem
lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
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P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Ad multos annos!

Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono
Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie
obchodzili swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło!
Niestety, stan epidemii wpływa i na to, że odwiedziny u seniorów są
ograniczane. Władze naszego samorządu jednak pamiętają o wszystkich,
i do wszystkich docierają listy gratulacyjne, serdeczne życzenia oraz urodzinowe upominki.
Pani Elżbieta Juretko, mieszkająca w Łaziskach, 90. rocznicę urodzin
świętowała 31 października.
Pan Ryszard Niepala, mieszkaniec Kalinowic, jubileusz 90-lecia obchodził 3 listopada.
Pani Elisabeth Goczoł, mieszkająca w Grodzisku, 95. rocznicę świętowała 5 listopada.
Pani Jadwiga Jaksik, mieszkanka Kielczy, 95-lecie urodzin obchodziła
11 listopada.
Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów dołączamy
również swoje: długich jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu,
pełnych radości i uśmiechu!

W szkockich klimatach

Wybrałam Edynburg – Szkocję, bo
zawsze zachwycałam się tzw, „ szkockimi klimatami” - te wrzosowiska, kilty,
muzyka, atmosfera. A i literatura – „Kod
Leonarda da Vinci” kończy się w Szkocji
(Roslyn Chapel), czy wspaniały szkocki
bohater z filmu „Breveheart. Waleczne
serce”. Chciałam na własnej skórze
poczuć atmosferę tych miejsc, no i zobaczyć je na własne oczy, nie ukrywam,
że kurs poszerzający znajomość języka
był bardzo istotnym czynnikiem.
Dzięki projektowi PO WER to
wszystko stało się możliwe. W Edynburgu byłam od 26 września do 10 października. Dwa tygodnie pełne nauki,
codziennie zajęcia w szkole językowej z
angielskimi lektorami, więc brak możliwości porozumiewania się w ojczystym
języku, English i tylko English. Ale także
dwa tygodnie zwiedzania i chłonięcia
tamtejszej atmosfery. Bardzo kształcące

doświadczenie i nie tylko językowo, ale
także kulturowo.
Szkocja to piękny kraj, znany potwór z Loch Ness, którego także i ja
poszukiwałam, niestety bez skutku,
piękne miasto St. Andrews nad Morzem Północnym. Siedziba najstarszego
w Szkocji Uniwersytetu (studiował tam
książę William) i posiada jedne z najstarszych pól golfowych na świecie. I
oczywiście niezapomniany Edynburg ze
wspaniałym Starym Miastem pełnym
historii, no i ludzie, życzliwi, przyjaźni
i otwarci.
Agnieszka Filipczak

Szczęśliwa siódemka na Malcie

Tak można określić nasz pobyt na
tej niezwykłej wyspie, na którą udało
się nam dotrzeć, uprzedzając gwałtowny skok pandemii w Polsce.
W ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER),
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięłyśmy udział
w międzynarodowym projekcie mobilności kadry nauczycielskiej.
Kurs pod nazwą Fluency&Language
Develompment for Educational Staff
odbywał się w centrum szkoleniowym
Executive Training Institute w St.
Julian’s na Malcie.
W kameralnej, siedmioosobowej
grupie, przez dwa tygodnie (3-17
października) miałyśmy możliwość rozwijania umiejętności w zakresie komunikacji społecznej w języku angielskim,
w różnych obszarach tematycznych,
pod kierunkiem wspaniałej lektorki
Sorchy, Maltanki, urodzonej w Wielkiej
Brytanii. Oprócz starannej wymowy
i intonacji angielskich fraz, pobudziła
naszą nauczycielską wrażliwość swym
niezwykłym zaangażowaniem, empatią, ciekawością świata i życzliwym
zrozumieniem różnic kulturowych.
Zajęcia prowadzone sumiennie od
pierwszej do ostatniej minuty nie pozwalały na nudę, różnorodne formy i
praktyczne treści lekcji (m.in. zakupy,
podróże, relacje międzyludzkie) zajmowały naszą uwagę i aktywizowały do
mówienia. Aktorskie zdolności naszej
native-speaker’ki oraz nowoczesne
wyposażenie classroom’u pozwoliły
naszemu polskiemu teamowi nie
tylko zgłębić wybrane prawidła języka angielskiego, ale również poznać
ciekawostki kulturowe różnych stron
świata, które na Malcie się skrzyżowały
w wyniku historycznych zawirowań.
Szkoła zorganizowała nam, swoim studentkom, dwie wycieczki krajoznawcze
z anglojęzycznym (!) przewodnikiem.
Odwiedziłyśmy stolicę kraju – Vallettę
oraz uroczą Mdinę. Z dnia na dzień
angielskie słowa i wyrażenia nabierały życiowej treści, znikał lęk przed
mówieniem w obcym języku, rosło
przekonanie, że praktyczna nauka daje
wymierne rezultaty.
Podróże z całą pewnością kształcą.
Horyzonty myślowe ulegają poszerzeniu zwłaszcza w sytuacjach, kiedy
uświadamiamy sobie, że inni postrzegają nas inaczej niż my sami. Okazuje
się bowiem, że nasz język ojczysty
odbierany może być przez obywateli
innych krajów jako szum brzęczących
dźwięków doprawionych dodatkowo

porcją słowiańskiej ekspresji. Na szczęście uśmiech i pogoda ducha wszędzie
działają tak samo.
Po zajęciach, które odbywały się
od 9:00 do 14:30, zwiedziłyśmy wiele
nadzwyczajnych miejsc. Codziennie
wybierałyśmy nowy cel podróży, przemieszczając się pieszo lub lokalnymi
środkami transportu. Miasta na wyspie leżą tak blisko siebie, że czasem
trudno określić ich granicę. Po oswojeniu się z turystyczno-rozrywkowym
St.Julian’s, cieszyłyśmy się morską
bryzą na promenadzie w Sliemie,
kilka razy powracałyśmy do Valletty,
podziwiając jej fortyfikacje, barokową
architekturę i ślady włoskich mistrzów
malarstwa (Caravaggio tworzył tam
na początku XVII wieku). Płynęłyśmy
łodzią do Birgu (Vittoriozy), promem
na egzotyczne wyspy Gozo i Comino ze
słynną Błękitną Laguną, dojechałyśmy
autokarem do położonej na wzgórzach
Melliehy, zażywałyśmy kąpieli słonecznych na plażach w Birzebbuga, Golden
Bay, George’s Bay. Zawitałyśmy też do
dawnej stolicy Malty, wybudowanej
w całkowicie rzymskim stylu, Mdiny
(Miasto ciszy), znanej m.in. z tego, że
w jej okolicach, w jednej z jaskiń niedaleko Rabatu, więziono w I wieku naszej
ery Pawła Apostoła. Można podążać
śladami dziedzictwa kulturowego,
jakie pozostawił na całej wyspie ten
chrześcijański święty.
Wielkie wrażenie wywarło na
nas południowo-zachodnie wybrzeże
Malty, gdzie w rybackiej miejscowości Żurrieq mieści się głęboka grota
morska, zwana Blue Grotto, która w
różnych zakamarkach mieni się paletą
niebiesko-turkusowych odcieni wody.
Jeśli do tego pejzażu dodać jeszcze kli-

fowe wybrzeże, kwiaty i owoce opuncji
figowej, lazurowe niebo, morską bryzę,
pyszną świeżutką ftirę z tuńczykiem
oraz zimną, bursztynową kinnie (maltańska cola) - to wiadomo, że siedem
nauczycielek (dwie polonistki, trzy
ekonomistki, jedna matematyczka oraz
specjalistka od mechatroniki) naładowały baterie słoneczne na dalsze etapy
swojej kariery w CKZiU.
Maseczki nam już nie straszne
P.S. Serdeczne podziękowania dla
koordynatorki projektu, p. Agnieszki
Kozłowskiej, dzięki której całe to skomplikowane przedsięwzięcie przeszło
konkursowe szranki i stało się rzeczywistością, oraz pani dyrektor Halinie
Kajsturze – za to, że nam zaufała i dała
zielone światło do wypłynięcia na szerokie wody nowych możliwości.
Joanna Drabik, Maria Gebauer,
Adriana Kraik, Katarzyna Krukowska,
Danuta Malczyk, Ewa Puda,
Monika Wilde-Zdobylak

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - doceniona edukacja specjalna!

Jak co roku w październiku, rolnicy zbierają plony swojej ciężkiej
pracy a nauczyciele nagrody za pracę
z uczniem i aktywność zawodową
w obszarach statutowej działalności
szkoły i nie tylko. Cotygodniowy czas

pracy, to godziny
zajęć edukacyjnych,
w yc h o wa w c z yc h ,
terapeutycznych i
opiekuńczych realizowane z każdym
uczniem w klasie i
na świetlicy. Całość
działań pedagogicznych usankcjonowana jest w podstawach programowych
kształcenia ogólnego
i dostosowana do
indywidualnych zaleceń zawartych w orzeczeniach do
kształcenia specjalnego, IPET-ach,
opiniach, itp. Są jeszcze inne szkolne
dokumenty podlegające realizacji, weryfikacji i opiniowaniu. Współczesna
szkoła specjalna, bo to o niej piszę,

jest obudowana sprzętem i pomocami
specjalistycznymi, indywidualnymi
formami pracy, metodami, które aktywizują oraz wspomagają wielokierunkowe oddziaływania polisensoryczne.
Zsynchronizowany system działań
terapeutyczno-wychowawczych ma z
ucznia wydobyć jego sferę niezaburzonego rozwoju, a w wieloletnim cyklu
wsparcia, przygotować absolwenta,
dorosłego człowieka do w miarę
samodzielnego, bezpiecznego oraz
spełnionego również zawodowo, życia
i funkcjonowania we współczesnym
społeczeństwie obywatelskim.
I tak pracujemy dzień po dniu, my
czyli Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem. Codzienny tygodniowy
plan pracy przeplata się z zajęciami
dodatkowymi pozalekcyjnymi czasem
pozaszkolnymi. Uczniowie realizują

swoje uzdolnienia, zainteresowania,
możliwości, potrzeby (kształtują/
utrwalają/korygują/kompensują/
rozwijają/i znowu utrwalają i sprawdzają – i tak przez co najmniej 17-18
lat), pod czujnym i fachowym okiem
swoich nauczycieli, wychowawców,
terapeutów, mentorów - specjalistów
pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki i terapii zajęciowej: fizjoterapii, logopedii, hippoterapii, gimnastyki
korekcyjnej, integracji sensorycznej,
komunikacji alternatywnej AAC, rehabilitacji dziecii młodzieży, Biofeedback,
surdopedagogiki, wczesnego wspomagania małego dziecka, wspomagania
dzieci autystycznych i osób ze spektrum autyzmu, itp.
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej dla nauczycieli Zespołu Szkół
Specjalnych w Zawadzkiem, był wyjąt-

kowym świętem. Nagrody, podziękowania i gratulacje od Ministra Edukacji
Narodowej dla Jolanty Ruhnke nauczycielki z ponad 35-letnim stażem pracy,
dla Justyny Gireń od Opolskiego Kuratora Oświaty, dla Agnieszki Szampery
od Starosty Strzeleckiego oraz nagroda
„Nauczyciel Roku Powiatu Strzeleckiego” za 2019 dla Artura Walkowiaka.
Bardzo się cieszę, iż wnioski na
nagrody dla nauczycieli (opisana i udokumentowana praca pedagogiczna i
na rzecz osób niepełnosprawnych),
zostały zauważone, docenione i nagrodzone. Gratuluję i życzę pozostałym
nauczycielom równie prestiżowych
nagród.
Pozdrawiam i życzę zdrowia w
tych trudnych czasach ….
Anna Bujmiła dyrektor ZSS przy DPS
w Zawadzkiem

