Rządu skok na oświatę?

- rozmowa z wicestarostą Waldemarem Gaidą

O

statnio dużo mówi się o zmianach w oświacie, w podstawie
programowej, w funkcjonowaniu szkół…
- O podstawie programowej – dopóki jej nie ma i dopóki możemy
mówić o niej wyłącznie w kontekście doniesień medialnych, w ogóle
nie będę się wypowiadał.
- Zapowiadane zmiany w ustawie o prawie oświatowym to kolejny,
po dążeniach do zmian w funkcjonowaniu szpitali, krok rządu do
ograniczenia roli samorządu?
- W tej chwili faktycznie wygląda na to, że zmierza się generalnie
do ograniczenia autonomii szkół i roli samorządu jako ich organu
prowadzącego. Na razie jednak to plany, ale wynika z nich, że to
kurator oświaty będzie miał decydujący głos przy wyborze dyrektorów szkół. W komisjach
konkursowych będzie miał nie trzech, jak dotychczas, ale pięciu swoich przedstawicieli,
natomiast samorząd pozostanie przy obecnej liczbie przedstawicieli - będzie ich trzech. To
dotyczy zresztą nie tylko szkół samorządowych, ale też prowadzonych przez stowarzyszenia.
W każdym przypadku więc głos decydujący będzie należał do kuratora. W dodatku kurator
– jeśli dyrektor szkoły nie będzie realizował jego zaleceń, w ciągu roku szkolnego, będzie
mógł złożyć wiążący wniosek do organu prowadzącego szkołę o zawieszenie dyrektora w
pełnieniu obowiązków. Zapowiadane są również ograniczenia w kompetencjach dyrektorów.
Sądzę, że to dość niepokojące zapowiedzi – bo istotnie rola samorządu będzie w oświacie
marginalizowana.
dok. na str. 2
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100 rocznica wybuchu
III Powstania Śląskiego

bchody tej rocznicy nadal trwają. Cały rok 2021 jest Rokiem Powstań Śląskich, zgodnie z przyjętą przez Senat RP uchwałą. Podczas oficjalnych uroczystości na Górze
św. Anny byli przedstawiciele Zakopanego, w dowód pamięci walczących w powstaniach
zakopiańczyków, których dowódcą był porucznik Jerzy Lgocki. 19 czerwca w Zakopanem
gościli samorządowcy z Opolszczyzny, z marszałkiem województwa Andrzejem Buła i starostą
Józefem Swaczyną.

Bez kolejek. Prosto z drogi.

L

Powiat się (za)szczepi

eku na koronawirusa na razie nie ma.
Szczepionka jest. Lepszego wyjścia w
tej chwili nie mamy.
Kiedy Powiat Strzelecki uruchamiał powszechny punkt szczepień, zainteresowanie
było bardzo duże, a telefony w rejestracji
dzwoniły niemal bez przerwy. Wydawało się
wówczas, że szybko dojdziemy do zaplanowanego poziomu zaszczepienia 55 tysięcy
mieszkańców powiatu strzeleckiego. Tym
bardziej, że w doskonale wyposażonym i
dogodnie położonym – ze względów komunikacyjnych – punkcie zlokalizowanym w
Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich przewidziano podawanie 500 dawek szczepionki każdego dnia.
Życie jednak zweryfikowało założenia: jest
coraz mniej chętnych do szczepień przeciwko
COVID-19. Nie tylko w naszym powiecie, w
całej Polsce. Według danych agencji badawczej Inquiry z maja tego roku (nowszych nie
ma w tej chwili), zamiar zaszczepienia się jest
najwyższy w grupie osób w wieku 45-54 lata

(63 proc.) oraz wśród osób 55+ (61 proc.).
Wśród młodych, w wieku 18-24 lata wynosi
49 proc., a w grupie nieco starszych (25-34
lata) 46 proc. Natomiast prawie jedna czwarta Polaków nie zamierza się zaszczepić, bo
obawia się skutków ubocznych - tak wynika
z sondażu przeprowadzonego przez Centrum
Badawczo-Rozwojowe BioStat.
Leku na koronawirusa na razie nie ma.
Szczepionka jest i trzeba zdać sobie sprawę,
że lepszego wyjścia w tej chwili nie mamy.
Powinniśmy się zaszczepić. Jeśli myślimy nie
tylko o nas samych, ale i naszych bliskich. I
o powrocie do życia bez izolacji, maseczek,
lockdownów, dystansu i kolejnych obostrzeń.
W powszechnym punkcie szczepień w
Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich można zaszczepić się bez kolejki,
bez wcześniejszej rejestracji. W dodatku
szczepionką firmy Pfizer, uznawaną powszechnie za najskuteczniejszą. Nie tylko
przeciwko „zwykłym” mutacjom koronawirusa, ale i tej indyjskiej.
dok. na str. 2

Powiat Strzelecki zorganizował

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH
fot. Anna Karpiel

22 czerwca na Górze św. Anny rocznicę wybuchu III Powstania upamiętniło 22 senatorów
RP na czele z marszałkiem Tadeuszem Grodzkim, a towarzyszył im starosta Józef Swaczyna.

w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich przy ulicy Dworcowej 23.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00.

WAŻNE!

Zaszczepić się można bez wcześniejszej rejestracji i skierowania.
Można również zapisywać się na szczepienie:
dzwoniąc pod numer telefonu 530 808 464
lub dzwoniąc całodobowo na bezpłatną infolinię 989,
bądź elektronicznie przez e-Rejestrację dostępną
na stronie www.pacjent.gov.pl.
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Powiat się (za)szczepi

dok. ze str. 1

W maju tego roku poinformowano, że
według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii Pfizer/BioNTech i AstraZeneca
zapewniają dość wysoką ochronę przed
chorobą wywołaną indyjską mutacją koronawirusa (zwaną też mutacją Delta), która
jest o 64 proc. bardziej zakaźna niż mutacja
brytyjska (mutacja Alfa). Szczepionka Pfizer/
BioNTech dwa tygodnie po podaniu drugiej
dawki chroni w 88 procentach przeciw choro-

bie spowodowanej wariantem indyjskim (w
przypadku brytyjskiego wariantu ochrona ta
wynosi 93 procent). Natomiast szczepionka
firmy AstraZeneca w przypadku indyjskiej
mutacji zapewnia 65-procentową ochronę
(w przypadku brytyjskiego - 66 procent). W
dodatku zarówno szczepionka firmy Pfizer,
jak i AstraZeneca w ponad 90 proc. zapobiegają konieczności hospitalizacji w przypadku
zakażenia tym wariantem.

Zaszczepić się będzie można również
w czasie weekendu 3 i 4 lipca

w mobilnym punkcie szczepień
przy ul. Zamkowej 4 w Strzelcach Opolskich,
tuż przy Parku Miejskim,
podczas Fes�walu Food Truck-ów.
Szczepienia odbywać się będą
szczepionką firmy Johnson&Johnson lub firmy Pfizer

w godzinach 12.00-18.00.

Jak się szczepimy
w gminach naszego powiatu?

dane z 22 czerwca 2021
źródło: Szczepienia gmin – Portal Gov.pl;
dane aktualizowane są codziennie o godz. 13.00; da
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Rządu skok na oświatę?

- rozmowa z wicestarostą Waldemarem Gaidą

dok. ze str. 1

- Na poniedziałkowym posiedzeniu Zarządu Powiatu, 21 czerwca, trzech dyrektorów szkół, dla których Powiat Strzelecki jest
organem prowadzącym, przedstawiało swoje założenia ich prowadzenia w następnej
kadencji. To już wpisuje się w zapowiadane
przez ministra edukacji zmiany?
- Ależ skąd. Trzem dyrektorom kończy
się kadencja, a zgodnie z obowiązującym
prawem, organ prowadzący może im powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora na
kolejny okres. Zatem Zarząd Powiatu poprosił
o zaprezentowanie ich koncepcji funkcjono-

wania swoich placówek w kolejnej kadencji.
Wstępna linia została zaakceptowana przez
Zarząd, jednak pewne szczegóły wymagają
nowelizacji, przy czym kładziemy tu nacisk
na wzmocnienie innowacyjności szkół. Proszę
jednak pamiętać, że innowacja nie zawsze
wiąże się, jak wydaje się wielu ludziom, z
nowoczesnością technologii czy technik.
Główną cechą innowacji jest nowatorstwo,
czyli wprowadzanie czegoś, czego jeszcze nie
było. Tego właśnie oczekujemy od dyrektorów naszych szkół, przynajmniej do czasu,
kiedy mamy jeszcze na to wpływ.

Będzie bezpieczniej
na drogach i chodnikach.

Trwają właśnie powiatowe inwestycje drogowe
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle odc. Raszowa – granica powiatu. To zadanie, dofinansowane z Rządowego
Fundusz Inwestycji Lokalnych, obejmuje prace na odcinku 380 m.
Po usunięciu i sfrezowaniu starej nawierzchni, zostanie położona nowa, z betonu asfaltowego. Pobocza będą utwardzone, a za utwardzeniem pobocza gruntowe zostaną wyprofilowane. Oznakowanie poziome zostanie również odnowione. Wartość robót - 180.463 zł brutto.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd, na odcinku Olszowa – Zimna Wódka o długości 355 m to kolejna nasza inwestycja. Zakres robót obejmuje
zastąpienie dotychczasowej nawierzchni nową, z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy
i wyprofilowanie usytuowanych za nimi poboczy gruntowych oraz odnowienie oznakowania
poziomego.
Wartość robót – 147.867,33 zł brutto, a kosztami podzieliły się po połowie dwa samorządy:
Powiat Strzelecki oraz Gmina Ujazd.

Pożegnanie

mutno nam... trudno się z tym pogodzić, tym bardziej zrozumieć... W piątek 11 czerwca zmarł
Kamil Sala uczeń klasy VIII Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.
Kim był Kamil ? zapytacie... był CHŁOPCEM - rezolutnym, odważnym i ciekawym świata... był
UCZNIEM - który z radością chodził do szkoły, lubił się uczyć, miał świetna pamięć, chętnie poznawał
nowe wiadomość i dzielił się nimi z innymi..., był KOLEGĄ - który mimo ograniczeń zawsze chętnie
pomagał innym,... był ARTYSTĄ - lubił scenę i często na niej występował, zawsze wprawiając publiczność w zachwyt. Był... a teraz przeszedł przez wrota wieczności i tam JEST w chórze anielskim,
śpiewa najpiękniej jak potrafi, a my jeśli tylko chcemy możemy go usłyszeć wsłuchując się w wiatr.
„Pełno nas, a jakby nikogo nie było, jedną (...) duszyczką, tak wiele ubyło” [J. Kochanowski]
Do zobaczenia KAMILU kiedyś, gdzieś TAM...

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1840 O Jemielnica – Gąsiorowice.
W Gąsiorowicach przy ul. Wolności powstaje nowy chodnik – na odcinku 109 m. Wraz z nim
przebudowane zostaną zjazdy do posesji.
Wartość robót – 78.395,86 zł brutto. To zadanie realizowane jest również dzięki współpracy
samorządów: Powiatu Strzeleckiego i Gminy Jemielnica, które pokrywają koszty w wys. 50 proc.
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Są jeszcze wolne miejsca
na obozie harcerskim!

Informuje o tym Hufiec ZHP Krapkowice, a obóz odbędzie się w
dniach 9-22 sierpnia 2021 r. w Zarzeczu nad Jeziorem Żywieckim.
Obok typowo harcerskich zajęć np.
gier terenowych, biegów patrolowych,
ognisk ze śpiewem przy akompaniamencie gitary czy gry nocne, będą
miały miejsce również zajęcia wodne,
np. zajęcia pływackie, kajakarskie czy
żeglarskie, które będą mogły się odbyć
dzięki wsparciu ze środków ze budżetu
Powiatu Strzeleckiego.
Opiekę nad uczestnikami obozu
pełnić będzie 10 doświadczonych
instruktorów z wymaganymi uprawnieniami oraz kilka osób kadry specjalistycznej (wodnej i żeglarskiej).
Dodatkowym atutem obozu harcerskiego jest fakt, iż obóz w 100% odbywa

się na świeżym powietrzu, uczestnicy mają zapewnione zbilansowane
posiłki, większość zajęć odbywa się
terenie - w otoczeniu pięknych pasm
beskidzkich. Współuczestniczenie w
formach pracy wraz z rówieśnikami jest
odpowiedzią na szczególne potrzeby
dzieci i młodzieży, które ze względu na
pandemię zostały zmuszone do izolacji
i osamotnienia.
Zainteresowanych uczestnictwem
w obozie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku lub do kontaktu z
komendantem hufca phm. Rafałem
Kaniakiem HR.
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Marsz
po zdrowie!
Przekazujemy zaproszenie
do aktywnego
spędzenia czasu
na
JARMARKU NIEZWYKŁOŚCI MASZU PO ZDROWIE
na opolskiej wyspie Bolko.
Początek imprezy
– godz. 11.00!

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.
e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
h�p://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

STANOWISKO
RATOWNIK WODNY

Rehabilitacja
POCOVIDOWA w KRUS
R

ehabilitacja u osób po przebytej
chorobie COVID-19 stała się
priorytetowym zadaniem zdrowotnym,
realizowanym w ramach systemu ubezpieczenia rolników.
KRUS uruchomił nowy profil rehabilitacji dla ubezpieczonych po przebytej chorobie COVID-19, prowadzony w
dwóch centrach leczniczych:
• w Centrum Rehabilitacji Rolników
w Jedlcu – od 24 maja b.r.
• w Centrum Rehabilitacji Rolników
w Szklarskiej Porębie – od 04
czerwca b.r.
Dla kogo rehabilitacja pocovidowa:
a) dla rolników w wieku aktywności
zawodowej, którzy mają wskazania
medyczne do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 oraz
b) dla osób spełniających warunki
ustawowe do skierowania na rehabilitację leczniczą KRUS, tj.
- osób zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo
- uznanych okresowo za całkowicie
niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujących
odzyskanie tej zdolności w wyniku
leczenia i rehabilitacji.
Rehabilitacja pocovidowa przebiega w trybie stacjonarnym i całodobowym z wyżywieniem, w czasie 21 dni.
Rolnik ma zagwarantowane bezpłatne
zabiegi lecznicze, zgodne z profilem
skierowania. Program usprawniający i
rodzaj zabiegów określa lekarz w CRR.
Program leczenia przewiduje:
zabiegi rehabilitacyjne, prowadzone zgodnie ze standardami rehabilitacji
po przebytej chorobie COVID-19, m.in.
treningi wydolnościowe, treningi stacyjne, ćwiczenia oddechowe, zabiegi z
zakresu hydroterapii, fizykoterapii, itp. ,
zapewnienie programu przeciwstresowego, jako wsparcie zdrowia
psychicznego po przebytej chorobie (na

Drodzy Rolnicy,

skutek sytuacji stresowych, lękowych,
depresyjnych, powstałych m.in. w
związku z brakiem możliwości wzięcia
pełnego oddechu, lęku o życie, itp.).
Warunkami przyjęcia na rehabilitację są:
a) negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
b) pozytywna ocena Wniosku o rehabilitację, wystawionego przez lekarza
POZ lub lekarza specjalistę, przeprowadzona przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa
Lekarskiego w Oddziale Kasy lub
c) prawomocne Orzeczenie lekarza
rzeczoznawcy Kasy lub Orzeczenie
komisji lekarskiej, wydane w postępowaniu orzeczniczym, zawierające wskazania do rehabilitacji
po przebytej chorobie COVID-19.
Celem rehabilitacji pocovidowej
jest:
a) zmniejszenie objawów chorobowych,
b) poprawa wydolności wysiłkowej i
sprawności fizycznej,
c) złagodzenie lęku i depresji po przebytej chorobie,
d) poprawa jakości życia,
e) edukacja pacjenta w zakresie m.in.
zwiększenia wiedzy na temat optymalnego postępowania z chorobą,
rozpoznawania symptomów zaostrzenia stanu chorobowego.
Obecnie trwa proces kierowania
do Centrów Rehabilitacji Rolników na
miejsca w turnusach trwających do
września b.r.
W ramach tego procesu na rehabilitację pocovidową możemy skierować
aktualnie 4 osoby.
Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie KRUS www.krus.gov.
pl lub w Placówkach Terenowych Kasy.
Joanna Skuratowicz
Kierownik ZPRO OR KRUS w Opolu

Zachęcamy do składania wniosków o rehabilitację finansowaną przez KRUS.
Dysponujemy jeszcze wieloma wolnymi miejscami na turnusy tegoroczne.
Czas oczekiwania jest wyjątkowo krótki, a rehabilitacja bezpieczna, ponieważ
wszyscy kierowani na turnus posiadają negatywne wyniki testu na obecność
wirusa SARS-CoV-2.
Lech Waloszczyk - Dyrektor OR KRUS w Opolu

KROJCZY TAPICERKI MEBLOWEJ
SPRZĄTACZKA
MISTRZ KONTROLI WARSZTATOWEJ

MIEJSCE
PRACY
STRZELCE OPOLSKIE
SZCZEPANEK
STRZELCE OPOLSKIE
praca w niepełnym
wymiarze godzin ¾ etatu
STRZELCE OPOLSKIE

MISTRZ PRODUKCJI
PRACOWNIK DO TRANSPORTU
BLISKIEGO
KONTROLER WARSZTATOWY JAKOŚCI
PRACOWNIK MAGAZYNU

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR PIŁY TAŚMOWEJ
OPERATOR CNC
SPAWACZ MIG/ MAG

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

MONTER ŚLUSARZ WARSZTATOWY

STRZELCE OPOLSKIE

INŻYNIER TECHNOLOG
KONSTRUKCJI STALOWYCH
SPECJALISTA DS. KADR

STRZELCE OPOLSKIE

KIEROWCA SAMOCHODU
UPRZYWILEJOWANEGO KARETKI
TRANSPORTOWEJ

STRZELCE OPOLSKIE

RZEŹNIK WĘDLINIARZ
DEKARZ
SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA
PRACOWNIK BUDOWY
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
RECERPCJONISTA/ RECEPCJONISTKA

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OPOLSKIE

JEMIELNICA

(możliwa praca w niepełnym
wymiarze godzin)

WG ZLECEŃ
STRZELCE OPOLSKIE
KOLONOWSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OPOLSKIE

FREZER CNC – OPERATOR MASZYN
CNC
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

ZIMNA WÓDKA

OPERATOR MASZYNY PRODUKCYJNEJ
PRACOWNIK FIZYCZNY PRZY
PRODUKCJI STOLARKI ALUMINIOWEJ
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KOLONOWSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

STRZELCE OPOLSKIE

KOLONOWSKIE

MAGAZYNIER

ZAWADZKIE

MAGAZYNIER

STRZELCE OPOLSKIE

MAGAZYNIER - SUWNICOWY
MAGAZYNIER / KIEROWCA KAT B

ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykształcenie średnie
- kurs Ratownika Wodnego, - kurs KPP

- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- doświadczenie na stanowisku kontroli jakości
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia do obsługi suwnic
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia do obsługi wózka widłowego,
- uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu 0
- wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne
- wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- znajomość rysunku technicznego,
- doświadczenie zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- znajomość rysunku technicznego
- doświadczenie zawodowe
- wykształcenie wyższe (mechaniczne, budowlane)
- wykształcenie min. średnie,
- znajomość programów kadrowych
- wykształcenie średnie,
- min. 5 lat doświadczenia w prowadzeniu samochodu,
- prawo jazdy kat. B,
- uprawnienia do kierowania sam. uprzywilejowanymi
- wykształcenie zasadnicze zawodowe

- wymagane doświadczenie zawodowe
przy ocieplaniu budynków
- wykształcenie średnie kierunkowe,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
w stopniu komunikatywnym
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- umiejętność czytania rysunku technicznego
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- przygotowanie pedagogiczne
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- przygotowanie pedagogiczne
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- umiejętność obsługi komputera
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- prawo jazdy kat. B,
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- prawo jazdy kat. B

Więcej informacji i ofert pracy dostępnych na naszej stronie internetowej
h�p://strzelceopolskie.praca.gov.pl/ *** tel. 77 462 18 64 Iwona Ordyniec
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Powiat Strzelecki
Poradnia
to MY!
Psychologiczno-Pedagogiczna

w Strzelcach Opolskich

DANE KONTAKTOWE:

Poradnia obejmuje swoim działaniem teren gminy:
Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie.
Zatrudnia 8 psychologów, 7 pedagogów i 1 rehabilitanta.
Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

ul. B. Chrobrego 5, tel/fax 77 4613026
sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl
www.pppstrzelce.szkolnastrona.pl
Czynna od 8.00-18.00
Sekretariat czynny od 8.00-16.00

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli,
szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
Zadania Poradni

D

o zadań Poradni należy wydawanie opinii. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica
dziecka lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia. Zgłoszenia do poradni można też
dokonać telefonicznie.
Opinie wydawane są w następujących sprawach:
• odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
• wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły;
• zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
• specyficznych trudności w uczeniu się;
• objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej;
• objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia;
• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
• dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
• zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego (zwolnienie do końca danego etapu
edukacyjnego obejmuje ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera);
• inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
Poradnia prowadzi działalność orzekającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 7
września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w następujących
sprawach:

• Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego (na
okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny) - dzieciom, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola;
• Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (na okres nie krótszy niż 30 dni i nie
dłuższy niż 1 rok szkolny) - uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do szkoły;
• Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (na okres wychowania przedszkolnego,
roku szkolnego lub etapu edukacyjnego) dzieciom/uczniom:
- niepełnosprawnym (niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z
niepełnosprawnością ruchową - w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem - w tym z zespołem
Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi);
- zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
- niedostosowanym społecznie;
• Opinie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (na okres nie dłuższy niż 5 lat
szkolnych) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
• Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom niepełnosprawnym (od
chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole).

W roku szkolnym 2020/2021 z usług Poradni skorzystało 747 dzieci
i młodzieży, wydano 260 opinii oraz wydano 95 orzeczeń.

Nasze formy i metody pracy
DIAGNOZA UCZNIÓW

Działania profilaktyczne
Badania przesiewowe

TERAPIA

Pedagogiczna
Psychologiczna
Logopedyczna
Rehabilitacyjna
Biofeedback

MEDIACJE, INTERWENCJE KRYZYSOWE
GRUPY WSPARCIA:
dla rodziców/opiekunów prawnych
dla nauczycieli, pedagogów, psychologów
Konferencje/Prelekcje/Wykłady/Treningi
Realizowane stacjonarnie oraz on-line

Nasze akcje
Cykl spotkań „Dziecko w Poradni” dla nauczycieli i rodziców prezentujących zagadnienia z zakresu
psychologii i pedagogiki dla rodziców i nauczycieli. Odbyły się już warsztaty dotyczące dysleksji, pracy
z dzieckiem zdolnym oraz opanowywaniu stresu (z powodu zagrożenia COVID w postaci filmów prezentowanych na facebooku).
„Dysleksja”.
„Mam talent - dziecko zdolne w Poradni” na Fb.
„Stres - oswoić smoka” na Fb
Cyklu artykułów „Radość czytania. Poradnia poleca” publikowanych w dwutygodniku „Powiat
Strzelecki”, w których prezentowane są treści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu
o propozycje książek wartych przeczytania.
Konferencji dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów nt. „Edukacja dzieci i młodzieży w czasie pandemii koronawirusa – szanse i zagrożenia”. Wsparcie dla szkół w czasie powrotu uczniów po edukacji
zdalnej. Przygotowanie ankiet diagnozujących sytuacje uczniów w czasie i po zakończeniu nauczania
zdalnego oraz scenariuszy zajęć reintegracyjnych w szkołach.
Akcja „Mniej ekranu, więcej zabawy” promująca aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież
bez udziału wysokich technologii (laptopa, komputera, smartfona, telewizji). Przygotowanie filmów z
propozycjami zabaw publikowanymi na Fb.
Włączenie się w akcję „Dobre Szkoły, Blisko Ciebie” poprzez publikację informacji o ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Strzeleckiego oraz filmów dla absolwentów szkół
podstawowych i dla maturzystów związanych z wyborem dalszego kształcenia.

Grupy terapeutyczne
„Piaskownica emocji” - zajęcia grupowe, przeznaczone dla dzieci 5-6 letnich, których głównym celem
jest kształtowanie kompetencji społeczno – emocjonalnych, zapoznanie dzieci z metodami radzenia
sobie z emocjami oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
„Laboratorium rozwoju” - grupa wsparcia dla młodzieży, która ma na celu podniesienie kompetencji
młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem, z emocjami, podniesienia poczucia własnej wartości.
Przewidziana dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich.
„TUS – trening umiejętności społecznych” – zajęcia w małych grupach (6-8 osobowych), których
celem jest ćwiczenie poszczególnych umiejętności społecznych. Podstawową ich formę stanowi odgrywanie ról – pod kontrolą trenera. Dzieci poszerzają wiedzę na temat zasad panujących w społeczeństwie,
rozpoznawanie emocji, zrozumienia tego co czuje i myśli inna osoba w jakiejś sytuacji, zasad komunikacji,
poszanowania granic innych osób i stawiania własnych.
„Mamy Mamom” – zajęcia przeznaczone dla rodziców dzieci do 3r.ż. Rodzice pogłębią wiedzę na temat
rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego dzieci w wieku niemowlęcym i po niemowlęcym. Na
zajęciach będą również poruszane tematy dotyczące wychowania i problemów rozwojowych maluchów.
„Gimnastyka dla smyka” - zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 – do 5 r.ż), których celem jest doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej, wsparcie rozwoju mowy oraz rozwoju
psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym.
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli.
Program rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

PORADNICTWO
EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Zespół Poradni
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Testy inteligentnego przejścia dla pieszych

O

systemie Safepass pisaliśmy
już kilka lat temu, gdy Łukasz
Michalski z Zimnej Wódki był jeszcze
uczniem CKZiU. To wtedy zaprojektował
takie przejście, które zwiększa bezpieczeństwo pieszych na „zebrach”.

P

Jak? Dzięki
dodatkowemu
oz n a ko wa n i u
świetlnemu: 6
prostych słupków, z wbudowanym oświetleniem, nie
zaświeci się,
jeśli nie ma nikogo w pobliżu
przejścia. Natomiast, gdy ktoś
do przejścia się
zbliża, zaświeci
się na pomarańczowo. W momencie wejścia
pieszego na pasy
– będzie pulsować czerwonym
światłem.
Pierwszy taki system pojawił się w
Jaryszowie, potem – udoskonalony, bo
system cały czas jest udoskonalany - na
6 przejściach w Żyrardowie, w tym na
trzech pieszo-rowerowych. Tam również sprawdza się doskonale.
W środę, 23 czerwca, samorząd
naszego powiatu nie tylko zorganizował
test systemu Safepass, ale i zorganizo-

wał pokaz działania tego systemu dla
mediów, bo warto tym rozwiązaniem
zainteresować jak najwięcej samorządów.
Prze kilka najbliższych dni będziemy mogli sprawdzić, jak ten system
funkcjonuje w praktyce – w pobliżu
skrzyżowania ulic Mickiewicza z Ogrodową w Strzelcach Opolskich!

Adam i Łukasz Młodymi Innowatorami

olski Związek Stowarzyszeń
Wynalazców i Racjonalizatorów jest organizatorem Olimpiady
Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla uczniów szkół średnich o
tytuł „Młodego Innowatora” w roku
szkolnym 2020/2021, w której wzięli
udział uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Strzelcach Opolskich: Adam Bajorek i
Łukasz Ploch i uzyskali tytuł Finalisty
Olimpiady!
Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny. Olimpiada rozwija
pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy w myśl

powiedzenia Konfucjusza: „Powiedz mi,
a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.
Olimpiada Innowacji Technicznych
i wynalazczości składa się z dwóch bloków tematycznych: Blok A -Innowacje
Techniczne i Blok B -Wynalazczość.
Adam i Łukasz wzięli udział w Bloku
Innowacje Techniczne, który obejmuje
4 kategorie:
P – pomoc dydaktyczna
E – pomysł ekologiczny, w której startował Adam
R – pomysł techniczny
U – usprawnienie softwarowo–techniczne, w której startował Łukasz.

Blok A Olimpiady ma charakter
indywidualny i jest organizowany jako
zawody trójstopniowe.
Przygotowane przez uczniów prace, opatrzone sprawozdaniem nauczyciela – opiekuna, zdobyły I miejsce w
eliminacjach okręgowych (II stopień
zawodów) tym samym i Adam i Łukasz
zdobyli tytuł Laureata okręgowego
Olimpiady i awansowali do udziału w
finale Olimpiady!
1 czerwca 2021 zostały opublikowane wyniki finału. Prace obu uczniów
zostały nagrodzone i tym samym
Adam i Łukasz uzyskali tytuł Finalisty
Olimpiady (autor pracy wyróżnionej

w eliminacjach ogólnopolskich - III
stopień zawodów). Komitet przyznaje
uczestnikom biorącym udział w zawodach III stopnia –finale ogólnopolskim
tytuł „Młodego Innowatora” a na
podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia
2020 roku w sprawie wykazu olimpiad
tematycznych i turniejów związanych z

wybranym przedmiotem lub dziedziną
wiedzy laureaci i finaliści olimpiad
organizowanych przez Polski Związek
Wynalazców i Racjonalizatorów, na
podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, zwolnieni są
z części pisemnej egzaminu zawodowego!
Gratulujemy
Katarzyna Uchańska-Łukasik

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza na wakacje
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Sprawdź,

Strzelce Opolskie, 2021.06.16

STAROSTA STRZELECKI
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
Referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2

1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1) wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie lub wyższe budowlane lub architektoniczne,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• obywatelstwo polskie,
• korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
2) wymagania dodatkowe:
• rzetelność, sumienność, dokładność,
• komunikatywność i otwartość,
• umiejętność pracy w zespole,
• biegła obsługa pakietu Microsoft Office,
• znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. sprawdzanie kompletności projektów budowlanych oraz ich zgodności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i decyzjami wynikającymi z przepisów szczególnych,
2. sprawdzanie zgodności projektów zagospodarowania działek lub terenów z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi,
3. przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych,
4. przyjmowanie zgłoszeń budowy lub robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
5. wprowadzanie danych do systemu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – RWDZ,
6. wprowadzanie danych do systemu Ministerstwa Środowiska – EKOPORTAL,
7. wprowadzanie danych do BIP,
8. przygotowywanie wniosków oraz uzgodnień do planów miejscowych w zakresie zadań samorządowych powiatu.

3. Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w
miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w maju 2021 r.) wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.
4. Warunki pracy na stanowisku:

1. cały etat,
2. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminu
Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
3. wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca.

5. Wymagane dokumenty:

1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
2. podpisany własnoręcznie życiorys (z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej),
3. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat
ubiega się o zatrudnienie,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku
objętym konkursem,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych o treści:
„Oświadczam, iż Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy
ulicy Jordanowskiej 2, 47-100 Strzelce Opolskich, zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne
do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu
rekrutacji na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt.”
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 2018, poz. 1260).

Dokumenty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego
do dnia 6 lipca 2021 roku z dopiskiem:
dotyczy naboru na stanowisko
REFERENTA w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
bądź przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem na kopercie jak wyżej
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

może Twoja zguba właśnie się znalazła!

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych
(Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej
wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej, Starosta Strzelecki wzywa
wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich; stan na 10.06.2021 r.
Nr zgodny
z wykazem
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Rodzaj przedmiotu
Klucz samochodowy (marki Opel)
Router Huawei
Telefon IPHONE
Telefon Huawei i pęk kluczy
Rower Kross
Klucz samochodowy (marki Chevrolet)
Telefon iPhone 5c
Klucz do samochodu AUDI
Telefon Samsung GT
Telefon Komórka Manta
Pęk 5 kluczy
Saszetka z pieniędzmi
Telefon komórkowy Huawei
Słuchawka telefonu Siemens Gigaset
Telefon komórkowy Huawei
Pieniądze
Rower górski
Czarny pojedynczy klucz
Telefon komórkowy Samsung Galaxy J5
Telefon komórkowy Samsung wraz z słuchawkami Sony oraz
6 sztukami kluczy
Pęk 8 kluczy z brelokiem w kształcie serca
Klucz do pojazdu marki Nissan
Pieniądze 600,00 zł
Rower z napisem TREC 3700
Torba granatowa podróżna z zawartością
Portfel z pieniędzmi 20,00 zł
Torba z ubraniami roboczymi
Pieniądze w kwocie 520 zł
Saszetka czarna z kluczami
Wiertarka marka Duro
Telefon komórkowy Samsung
Telefon komórkowy Motorola

Można
odebrać do:
24.06.2021 r.
25.06.2021 r.
22.07.2021 r.
31.07.2021 r.
06.09.2021 r.
28.08.2021 r.
20.09.2021 r.
24.09.2021 r.
14.08.2021 r.
28.08.2021 r.
25.10.2021 r.
13.12.2021 r.
16.01.2022 r.
26.02.2022 r.
28.02.2022 r.
02.03.2022 r.
03.03.2022 r.
17.06.2022 r.
25.06.2022 r.
20.08.2022 r.
14.09.2022 r.
15.09.2022 r.
16.09.2022 r.
29.10.2022 r.
09.11.2022 r.
27.11.2022 r.
02.12.2022 r.
12.01.2023 r.
09.02.2023 r.
02.03.2023 r.
19.03.2023 r.
10.06.2023 r.

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy nie
zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną staje się własnością znalazcy jeżeli uczynił on zadość
swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicielem,
jeżeli rzecz odbierze w wyznaczonym przez Starostę terminie.
2. Warunkiem odebrania przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest złożenie jego szczegółowego
opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji o terminie odebrania pod numerem
telefonu 77 4401759 w godzinach 7.30-14.00 oraz w pokoju 207 Starostwa.
Strzelce Opolskie, dnia 17.06.2021r.

STAROSTA STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o
wydaniu w dniu 17.06.2021r. na rzecz spółki Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. 46-050 Tarnów Opolski
ul. Wapiennicza 7, decyzji nr 276/2021 o pozwoleniu na budowę: stalowej wiaty nad kruszarką,
wieży obejścia przesiewacza, fundamentu pod przenośnik zakrężny, drogi technologicznej, sieci
kanalizacji deszczowej, w Otmicach na działce ewid. nr 662/2 obręb ewid. Otmice, jednostka ewid.
Izbicko, w ramach inwestycji „Budowa wieży dla obejścia przesiewacza i wiaty w węźle kruszenia
wstępnego na działce nr 662/2 obręb Otmice gmina Izbicko”.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać telefonicznie
pod nr telefonu 77 4401761
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.
z up. Starosty
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Sprostowanie

W poprzednim numerze naszego dwutygodnika ukazał się omyłkowo nieaktualny materiał
pt. „Dodatkowe środki PFRON”. Serdecznie przepraszamy Czytelników.
Redakcja

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO

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

L

UWAGA !!!
W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny
z poszczególnymi podmiotami w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów.
CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

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

15.

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

16.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

17.

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

18.

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

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA
DOSTĘPU

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich

Udzielanie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w tym pomocy
logopedycznej, pomocy w
wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom
i młodzieży uczącej się, a
także udzielanie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem
dzieci i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
Środowiskowy Dom
Zadania te realizowane
Samopomocy w
jest poprzez: treningi z
Strzelcach Opolskich zakresu samoobsługi i zaradności życiowej, treningi
umiejętności społecznych i
spędzania wolnego czasu,
terapię zajęciową, wsparcie procesu edukacyjnego
dzieci, terapię logopedyczną, zajęcia z psychologiem,
pomoc pracownika socjalnego, integrację ze środowiskiem. Podejmowane
działania uczą samodzielności i wzmacniają wiarę
we własne możliwości.

ul. Bolesława
Chrobrego 5
47 – 100
Strzelce Opolskie

Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej
„BARKA”
w Strzelcach
Opolskich

Organizacja zapewnia
system wsparcia dla osób
znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej.

ul. Krakowska 16,
47-100
Strzelce Opolskie

tel. 77 463 83 77

Punkt InformacyjnoWsparcie osób bezdom-Konsultacyjny
nych. Osoby bezdomne
„Przytulisko”
mogą w nim skorzystać z
w Strzelcach
takiej pomocy, jak: zjedzeOpolskich
nie ciepłego posiłku, ogrzanie się oraz skorzystanie z
łazienki. W punkcie działa
biuro streetworkingu,
gdzie osoby potrzebujące
mogą liczyć na pomoc i
wsparcie ze strony doświadczonych streetworkerów.
Powiatowe Centrum Rehabilitacja społeczna na
Pomocy Rodzinie w rzecz osób niepełnosprawStrzelcach Opolskich
nych i ich rodzin.

ul. M. Prawego32
47-100
Strzelce Opolskie

ul. Bolesława
Chrobrego 5
47 – 100
Strzelce Opolskie

ul. Habryki 11
47-100
Strzelce Opolskie

tel./faks 77 461 30 26

tel./fax 77 461 44 93

Poniedziałek
– Piątek:
8.00-15.00

http://pppstrzelce.szkolnastrona.pl/

Dzieci, młodzież,
rodzice oraz nauczyciele zgodnie
z zakresem poradnictwa

Poniedziałek –
Piątek:
8.00-16.00

sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

http://sdsstrzelce.pl/
biuro@sdsstrzelce.pl

Pomoc osobom
z zaburzeniami
psychicznymi oraz
niepełnosprawnością intelektualną
zamieszkałym na
terenie Powiatu
Strzeleckiego

POMOC SPOŁECZNA

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

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

ZAKRES
PORADNICTWA

PEDAGOGICZNE
14.

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

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

(3)

ista 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.

NAZWA JEDNOSTKI

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

7

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

24 godz. przez
7 dni w tygodniu

www.barka.strzelceop.pl

kom. 533 293 333

Poniedziałek:
10.00 –14.00
Wtorek -Sobota:
8.00-12.00

--------------------------

tel./fax 77 461 33 81

Poniedziałek:
8.00-16.00
Wtorek-Piątek:
7.30-15.30

https://www.pcpr.strzelceop.pl/

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

barkastrzelce@interia.pl

sekretariat@pcpr.strzelceop.pl

Mężczyźni i kobiety,
którzy własnym
staraniem nie są
w stanie zapewnić
sobie schronienia,
wyżywienia oraz
podstawowych
dóbr
Pomoc osobom
bezdomnym, które
zamieszkują w
miejscach niezamieszkanych i nie
chcą skorzystać z
instytucjonalnych
form pomocy

Każdy mieszkaniec
Powiatu Strzeleckiego zgodnie
z zakresem
poradnictwa
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Ambasadorzy
w gumowcach

Ad multos annos!

Z

ogromną przyjemnością możemy poinformować, że grono Jubilatów - mieszkańców naszego powiatu, którzy
w ostatnim czasie świętowali okrągłą rocznicę urodzin – znów się powiększyło.
W tym szacownym gronie najstarsza jest Pani Adelajda Szroeter, mieszkanka Zawadzkiego, która 9 czerwca
br. skończyła 102 lata!
Pani Erna Kalisz, mieszkająca w Balcarzowicach, jubileusz 95-lecia obchodziła 20 czerwca br.
Pan Emanuel Mandrela, mieszkający w Raszowej, 11 czerwca obchodził 90. rocznicę urodzin.
Pani Łucja Ploch, mieszkanka Szymiszowa, jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 12 czerwca br.
Pani Elżbieta Palus, mieszkanka Nogowczyc, 90. rocznicę urodzin obchodziła 16 czerwca br.
Z okazji okrągłych urodzin wszyscy Jubilaci od władz powiatu strzeleckiego otrzymali najserdeczniejsze życzenia i gratulacje wraz z urodzinowym upominkiem, a osobiste wizyty nie wszędzie były możliwe.

P

Pani Adelajda Szroeter 9 czerwca br.
skończyła 102 lata!
W dniu jubileuszu 95-lecia urodzin Pani Erny Kalisz nie
mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia z rodziną.

Pani Łucja Ploch jubileusz 90-lecia urodzin
świętowała 12 czerwca br.

Z okazji 90. urodzin wizytę Jubilatce – Pani Elżbiecie
Palus - złożyli Janusz Żyłka członek Zarządu Powiatu
Strzeleckiego i burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.

o kilkunastomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią
młodzież strzeleckiego Liceum Ogónokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi wzięła udział w projekcie Ambassadors in Rubberboots – they think
globally and act locally: Environment
without boundaries – The consequences of climate change. Restora�on of
nature – biodiversity – sustainability
realizowanego w ramach programu
Erasmus+ i finansowanego z funduszy
Unii Europejskiej. Z powodu sytuacji
pandemicznej oraz restrykcji w Polsce,
Niemczech i w Holandii skorzystano
tym razem z narzędzi elektronicznych.
Całość odbyła się w dniach 7-9 czerwca
przy zaangażowaniu grup uczniów ze
szkół partnerskich: Conrad-von-Soest-Gymnasium (Soest, Niemcy) i Almere
College (Kampen, Holandia). Gospodarzami tegorocznej odsłony projektu
trwającego już trzeci rok była strona
holenderska. Wcześniej spotkania odbyły się w Niemczech (maj 2019) oraz
w Polsce (wrzesień 2019).
Poza wymianą doświadczeń z
okresu pandemii, prezentacją atrakcji
Holandii, wirtualną wycieczką po szkole
gospodarzy czy wizytą w parku narodo-

wym skupiono się na kwes�ach związanych z powodziami i podnoszeniem się
wód w Niderlandach. Młodzież poznała
historyczne aspekty życia Holendrów
w bliskości wody oraz współczesne
sposoby zapobiegania zalewaniu miast
i wsi, do czego poza położeniem kraju
przyczynia się nadmierna wycinka
drzew, ekspansja urbanistyczna i
częste opady. Na uwagę zasługuje tu
przyjazny środowisku projekt Room
for the River. To rządowy plan, którego
celem jest ochrona przeciwpowodziowa, odpowiednia zmiana architektury
krajobrazu i poprawa warunków środowiskowych na obszarach otaczających
rzeki i kanały Holandii.
Uczestniczenie w projekcie w formie zdalnej było dla strzeleckich licealistów nowym i jednocześnie ciekawym
doświadczeniem. Można by rzec, szkoda, że nie na miejscu w Holandii, ale z
drugiej strony dobrze, że są dostępne
narzędzia i sposoby, aby realizować
różne zadania zdalnie i poznawać w
ten sposób ciekawe miejsca i osoby, z
którymi można dzielić się wiedzą oraz
doświadczeniami.
Karolina Jankowska,
Wiktoria Kupny, Magdalena Rył

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

Z

Pocztówki w plenerze

akupiona w minionym roku
dzięki dotacji z budżetu
Powiatu Strzeleckiego unikatowa kolekcja historycznych kartek pocztowych stała się kanwą
wystawy plenerowej w ogrodzie
Powiatowego Centrum Kultury.
Część kolekcji autentycznych kart
z lat 1898 – 1956, prezentująca
Powiat Strzelecki i miasto Strzelce
Opolskie, została wyeksponowana
na 20 planszach PCV o wymiarach
100 x 70 cm. Plansze prezentują
powiększone wersje wybranych
kart ze zbioru, między innymi te, na
których widnieje strzelecki Rynek,
Zamek w Parku Miejskim - jeszcze
przed jego zniszczeniem, czy budynek dawnego gimnazjum – dzisiejsze Liceum Ogólnokształcące.
Reprodukcje przedstawiają również
malownicze widok na Górę św.
Anny. Cała kolekcja liczy ponad 160
widokówek. Wystawę plenerową
oglądać można do końca wakacji,
a już 26 czerwca planowany jest
pierwszy spacer historyczny po
Strzelcach Opolskich, śladami
miejsc uwiecznionych na stuletnich
kartach.
Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich

