
Z okazji 

Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarek i Położnych

przekazujemy wyrazy ogromnego uznania za wykonywanie swoich 
obowiązków z tak dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem. 

Wasza niełatwa praca wymaga nie tylko wiedzy i profesjonalizmu, 
ale i poświęcenia oraz troski i pełnej otwartości na potrzeby 

drugiego człowieka, doświadczonego bólem i chorobą. 

Wraz z tymi podziękowaniami kierujemy do Was 
najlepsze i najserdeczniejsze życzenia zdrowia 

i pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i radości 
z wyboru drogi zawodowej. 

Życzymy też, by nigdy nie zabrakło ciepła 
i życzliwości dla pacjentów oraz od nich dla Was wszystkich.

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Dokładniej: Powiat Strzelecki, który otrzymał ten zaszczytny tytuł za 
„pozyskanie z sukcesem środków europejskich na rozwój edukacji w Woje-
wództwie Opolskim w latach 2004-2019”.

W piękny sposób obchodzimy 15-lecie obecności Polski, a tym samym 
naszego powiatu, w Unii Europejskiej. 

- Od samego początku nasz samorząd powia-
towy bardzo skutecznie zabiegał o unijne środ-
ki. Dzięki nim zmienił swoje oblicze w różnych 
dziedzinach. Dziś trudno sobie wyobrazić nasze 
szkoły bez „zastrzyków” z unijnych pieniędzy. To 
już zupełnie inne placówki niż przed laty. Inna jest 
baza dydaktyczna, inne sale, inne ich wyposaże-
nie. Inwestuje się nie tylko „w mury”, ale w wie-
dzę i umiejętności  uczniów i nauczycieli. Przed 
kadrą i uczniami otwierają się dzięki temu zupeł-
nie nowe możliwości rozwoju.

- Nasze działania zostały ocenione pozytywnie i docenione przyznanym przez 
Marszałka Województwa tytułem, który, rzec można by górnolotnie - zwieńczył-
by dzieło, gdybyśmy na tym skończyli nasze starania o zdobywanie unijnych 
środków. Tytuł Gwiazdy zobowiązuje - będziemy o unijne pieniądze nadal zabie-
gać, ze wszystkich możliwych źródeł, z których można sfi nansować nasze przed-
sięwzięcia edukacyjne - mówi wicestarosta Waldemar Gaida.

Opolska Gwiazda Europy 
to my!

Z  okazji Dnia Mamy i Dziecka

Piknik na Zielonym Skwerku
piątek - 28 maja godz. 11.00 -13.00

zaprasza na

Chyba jeszcze nigdy egzaminom 
maturalnym nie towarzyszyła tak 
dziwna atmosfera. Strajk nauczycieli 
zakończył się na tyle wcześniej, że we 
wszystkich trzech naszych szkołach 
ponadgimnazjalnych w odpowiednim 
terminie zwołano Rady Pedagogiczne, 
i to nauczyciele uczący maturzystów 
klasyfi kowali ich, a nie dyrektorzy i 
nie samorządowcy, co przewidywał 
projekt tzw. ustawy maturalnej, przy-
gotowanej w ekspresowym tempie 
przez rząd 24 kwietnia (w siedem-
nastym dniu strajku nauczycieli). Do 
Sejmu projekt trafi ł następnego dnia 
(i został przez Sejm przyjęty), a kolej-
nego, czyli 26 kwietnia, Prezydent RP 

Matura 
2019

W powiecie strzeleckim zda-
je ją 47 abiturientów ZSP 
Zawadzkie, 119 – w ZSO 
i 136 w CKZiU.

Dla dzieci przygotowaliśmy moc atrakcji :
• kolorowe dmuchańce
• animacje i zabawy
• malowanie buziek
• słodki poczęstunek dla każdego Dziecka
• wizyta bajkowej postaci

            Dla Opiekunów mamy pyszną kawę

Informujemy, iż podczas pikniku będą wykonywane 
zdjęcia wykorzystywane przez organizatora.

dok. na str. 8
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Siódma sesja w tej kadencji zwołana 
została na 24 kwietnia br., a jej główne te-
maty to szeroko pojęta pomoc społeczna, 
jeden z czterech filarów działalności samo-
rządu powiatowego. 

Zanim radni przystąpili do obrad 
według znowelizowanego porządku (au-
topoprawki wprowadzone zostały do 
projektów uchwał w sprawach: wyboru 
członków Rady Społecznej przy Szpitalu 
Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich; zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej Powiatu Strzele-
ckiego na lata 2019-2022; zmiany budżetu 
i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego 
na rok 2019), listy gratulacyjne oraz kwia-
ty wręczono laureatom oraz wyróżnionym 
w konkursie Opolska Marka 2018, o czym 
pisaliśmy w poprzednim numerze naszego 
dwutygodnika.

Po tym miłym akcencie uhonorowa-
nia tych, którzy przyczyniają się do pro-
mocji naszego powiatu, przystąpiono do 
obrad. Po przedstawieniu przez starostę 
Józefa Swaczynę informacji o pracy Za-
rządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, 
przewodniczący komisji problemowych 
zaprezentowali opinie swoich komisji o 
Sprawozdaniu Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie z działalności 
PCPR w 2018 roku: wszystkie opinie były 
pozytywne.

Takie sprawozdanie ze swojej działal-
ności PCPR przedkłada Radzie powiatu co 
roku, a zawiera ono dane dotyczące reali-
zowanych zadań z zakresu pomocy spo-
łecznej, wspierania rodziny i systemu pie-
czy zastępczej, przeciwdziałania przemocy 
domowej oraz rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych.

PCPR w Strzelcach Opolskich jest jed-
nostką budżetową, której działalność i rea-
lizowane zadania finansowane są głównie 
z budżetu Powiatu Strzeleckiego, dotacji 
celowych z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych powiatu oraz 
zadań z zakresu administracji rządowej 
zleconych powiatowi, Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych oraz dzięki pozyskanych środków 
unijnych. Dzięki nim w ub. roku realizo-
wano projekt partnerski „Bliżej rodziny i 
dziecka - II edycja” w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, oś priory-
tetowa VIII Integracja społeczna, działanie 
8.1, typ projektu: Wsparcie rodziny prze-
żywającej problemy opiekuńczo - wycho-
wawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utra-
ty możliwości opieki nad dzieckiem oraz 
wsparcie pieczy zastępczej. 

Jednym z zadań PCPR jest przeciw-
działanie przemocy w rodzinie, które re-
alizuje w oparciu o przyjęty przez nasz 
samorząd „Powiatowy Program Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020”. 
Obejmuje on m.in. konieczność zapew-
nienia ofiarom przemocy bezpiecznego, 
czasowego schronienia w całodobowych  
ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach 
interwencji kryzysowej. W tym zakresie 
strzelecki PCPR współpracuje na podsta-
wie zawartych porozumień z Diecezjalną 
Fundacją Ochrony Życia w Opolu prowa-
dzącą Dom Matki i Dziecka w Opolu oraz 
ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej 
,,BARKA” w Strzelcach Op. W ub. roku 
PCPR umieścił interwencyjnie 1 kobietę z 
2 małoletnich dzieci w Domu Matki i Dzie-
cka w Opolu. Natomiast dzięki współpracy 
ze Stowarzyszeniem QUISISANA w Opo-
lu zorganizowano cykl 4 szkoleń o charak-
terze edukacyjno-warsztatowym z zakresu 
praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzyw-
dzonych przestępstwem i zapobieganiu 
przestępczości, w których uczestniczyło 
blisko 70 osób.

Kolejne zadanie PCPR to wydawanie 
decyzji o umieszczeniu w domach pomocy 
społecznej. W naszym powiecie funkcjonu-
ją trzy domy pomocy społecznej:
*  Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach 

Opolskich z dwiema filiami, oferujący 
łącznie 238 miejsc:

 - Dom w Strzelcach Opolskich:  dla 
osób przewlekle somatycznie chorych 
(38 miejsc) i dla osób niepełnospraw-

Sesja Rady Powiatu
nych fizycznie (15 miejsc);

 - Filia w Szymiszowie: dla osób w po-
deszłym wieku (95 miejsc) i dla osób 
przewlekle somatycznie chorych (26 
miejsc);

 - Filia w Leśnicy: dla osób przewlekle 
somatycznie chorych (34 miejsca) i dla 
osób niepełnosprawnych fizycznie (30 
miejsc)

oraz
*  Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 

dla Dzieci i Osób Dorosłych Niepełno-
sprawnych intelektualnie – 110 miejsc.  

*  Dom Pomocy Społecznej w Zawadz-
kiem dla Dzieci i Młodzieży oraz 
Osób Dorosłych Niepełnosprawnych 
Intelektualnie w Zawadzkiem – 110 
miejsc.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

to kolejne zadanie PCPR. W roku 2018 
Powiat Strzelecki na realizację zadań z 
tego zakresu otrzymał kwotę w wysokości 
1.105.800,00 zł., która wyliczona zosta-
ła zgodnie z algorytmem przekazywania 
środków PFRON samorządom wojewódz-
kim i powiatowym  (Dz. U. z 2018r., poz.  
1266 ), w tym na rehabilitację zawodową 
finansowanie kosztów stażu osób niepełno-
sprawnych 52.000,00 zł. Kwota środków 
PFRON przyznana na rehabilitację spo-
łeczną w 2018 roku była o ponad 74,6 tys. 
zł wyższa niż w roku 2017, ale nie pozwo-
liło to jednak na rozpatrzenie wszystkich 
złożonych wniosków. 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w 
Zawadzkiem terapią objętych jest 35 osób.

Podkreślić należy, że w roku 2018 
r. PCPR w Strzelcach Opolskich po raz 
7 przystąpił do realizacji pilotażowego 
programu ,,Aktywny Samorząd”, który w 
całości jest finansowany z środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Głównym celem 
programu jest aktywizacja społeczna i/lub 
zawodowa osób niepełnosprawnych. For-
my wsparcia przewidziane w programie 
dotyczą wyeliminowania lub zmniejszenia 
barier ograniczających uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w życiu  społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji (o 
tegorocznej edycji tego programu piszemy 
na str. 6 i 7 – przyp. red.).

Rodziny zastępcze. W 2018 r. na tere-
nie Powiatu Strzeleckiego funkcjonowały 
faktycznie 74 rodziny zastępcze, wśród 
nich największą część stanowią rodziny za-
stępcze spokrewnione. W ciągu roku dwie 
rodziny zastępcze niezawodowe podpisały 
umowę i przekształciły się w zawodową 
rodzinę zastępczą. Jedna rodzina zastęp-
cza zawodowa przekształciła się w rodzinę 
zastępczą zawodową o charakterze pogoto-
wia rodzinnego. Rodziny zastępcze zawo-
dowe: cztery z nich mają po dwoje dzieci, a 
więcej niż dwoje – trzy. Ponadto na koniec 
2018 r. na terenie Powiatu Strzeleckiego 
funkcjonowała jedna rodzina specjalistycz-
na z czwórką dzieci, jeden rodzinny dom 
dziecka z szóstką dzieci, a także jedno 
pogotowie rodzinne z trójką dzieci, które 
zostały umieszczone w rodzinnej pieczy 
zastępczej w czasie, gdy rodzina ta pełniła 
jeszcze funkcję zawodowej rodziny zastęp-
czej. W ciągu całego 2018 roku rodziny 
zastępcze z terenu naszego powiatu zapew-
niły opiekę 129 dzieciom.

Sprawozdanie Dyrektora Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie z działal-
ności PCPR w roku 2018 przyjęte zostało 
przez radnych jednogłośnie.

Jednogłośnie przyjęli radni również 
Sprawozdanie z realizacji „Programu 
współpracy Powiatu Strzeleckiego z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego w roku 2018”.

Kolejny temat to „Ocena Zasobów Po-
mocy Społecznej w Powiecie Strzeleckim 
w roku 2018”. Materiał przygotowany 
przez Powiatowe Centrum pomocy Ro-
dzinie w Strzelcach Opolskich obejmuje, 
zgodnie z przepisami, dane o sytuacji de-
mograficznej i społecznej, dane o korzy-
stających z systemu pomocy i wsparcia, 
zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, 
dane o kadrze jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, dane o środkach fi-
nansowych na wydatki w systemie pomocy 
społecznej, o aktywności projektowo-kon-
kursowej jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej oraz o jej współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi. 

W roku 2018 Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Strzelcach Op. udzieliło 
pomocy i wsparcia łącznie 1.043 osobom. 
Są wśród nich osoby, które uzyskały pomoc 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
osoby umieszczone w domu pomocy spo-
łecznej, gdzie starosta jest organem wy-
dającym decyzję, osoby niepełnosprawne 
korzystające ze świadczeń (np. w ramach 
środków PFRON) oraz dzieci przebywają-
ce w pieczy zastępczej oraz usamodzielnia-
ni wychowankowie.

Wśród kilkunastu wniosków końco-
wych wskazuje się m.in. na konieczność 
polepszenia warunków lokalowych PCPR 
oraz potrzebę utworzenia mieszkań chro-
nionych na terenie naszego powiatu, które 
byłyby przeznaczone dla usamodzielnia-
nych wychowanków opuszczających ca-
łodobowe placówki, jak również pieczę 
zastępczą.

Przed podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia „Oceny zasobów pomocy spo-
łecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 
2018” radny Ryszard Pagacz wskazał pew-
ne rozbieżności w materiale. Jak wyjaśniła 
dyrektor PCPR Jolanta Chowaniec, wyni-
kają one z programu informatycznego w 
jakim jest sporządzona ocena, inny zapis 
w tym systemie jest niemożliwy. R. Pagacz 
poprosił również o wyjaśnienie dotyczące 
długich kolejek oczekujących na miejsce 
w DPS.

Starosta J. Swaczyna wyjaśnił, że 
długi czas oczekiwania na miejsce w DPS 
wynika z faktu, że  miejsca zwalniają się 
rzadko, jest to najtańszy DPS w powiecie. 
Rodziny decydują się dłuższy okres ocze-
kiwania ze względów ekonomicznych. Po-
byt w placówkach prywatnych jest o wiele 
droższy. Dodał, iż taki sam problem mają 
pacjenci oczekujący na miejsca w ZOL, 
najbliższy jest w Dobrodzieniu. Są projekty 
by zrobić jeden ZOL na dwa powiaty, gdyż 
utrzymywanie placówki poniżej 50 łóżek 
jest nieopłacalne.

Uchwała w sprawie przyjęcia „Oceny 
zasobów pomocy społecznej w Powiecie 
Strzeleckim za rok 2018” została przyjęta 
przy jednym głosie wstrzymującym się.

Podobnym stosunkiem głosów przyję-
to nowelizację uchwały z dnia 19 grudnia 
2018 r. w sprawie: wyboru członków Rady 
Społecznej przy Szpitalu Powiatowym 
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich. Tym samym do składu Rady 
Społecznej Szpitala weszła radna Anna 
Chabraszewska. 

Jednogłośnie przyjęto kolejne uchwały 
w sprawach:
-  udzielenia z budżetu Powiatu Strzele-

ckiego pomocy finansowej dla Gminy 
Izbicko

-  wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glo-
watzkiego w Strzelcach Opolskich 
umowy dzierżawy nieruchomości

-  nowelizacji uchwały z dnia 19 grudnia 
2018 r. w sprawie budżetu Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2019

-  zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2019

-  zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2019-2022  
W punkcie obrad Interpelacje, zapyta-

nia, wnioski i oświadczenia głos zabrał R. 
Pagacz. - Chciałbym złożyć oświadczenie 
dotyczące strajków nauczycieli.

W zawodzie nauczyciela przepracowa-
łem 40 lat, ale nie spotkałem się z takim 
lekceważeniem środowiska nauczycieli 
przez rządzących. Proponowane obecnie 
podwyżki nie są podwyżkami. Proponowa-
na przez rząd podwyżka z jednoczesnym 
zwiększeniem pensum, obniży pensje na-
uczycieli.

Z kolei Wiceprzewodniczący Rady 
Stanisław Krawiec poinformował, że wpły-
nęło pismo mieszkańców ul. Mickiewicza 
w Strzelcach Opolskich z wnioskiem ogra-
niczeni tonażu pojazdów samochodowych 
do 3,5 tony na ul. Mickiewicza. Mieszkań-
cy skarżą na nadmierny hałas również w 
godzinach nocnych, zły stan nawierzchni 
zagraża bezpieczeństwu.

Oprac. Marta Górka

Święto Flagi

Święto Konstytucji

Obchody na Górze św. Anny

2 maja uczciliśmy Święto Flagi RP. Na Placu Że-
romskiego, po wciągnięciu flagi na maszt, przemó-
wienie z tej okazji wygłosił Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op. 
mł. bryg. Damian Glik.

Bardzo dużo mieszkańców naszego powiatu uczestniczyło w obchodach Święta 
Konstytucji 3 Maja. Po uroczystej mszy w intencji Ojczyzny przemaszerowali 
pod Pomnik Ofiar Wojen i Przemocy, gdzie zostały złożone wieńce i kwiaty. Wła-
dze Powiatu Strzeleckiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Stefan 
Szłapa, Wiceprzewodniczący Stanisław Krawiec oraz członkowie Zarządu: Ja-
nusz Żyłka i Jan Zubek.

3 maja złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Czynu Powstańczego uczczono rocz-
nicę wybuchu III Powstania Śląskiego, a społeczność powiatu strzeleckiego re-
prezentował starosta Józef Swaczyna.

Pielgrzymka strażaków 

Tradycyjnie strażacy zawodowi i strażacy ochotnicy tłumnie uczestniczyli w do-
rocznej pielgrzymce na Górę św. Anny. W tym roku w uroczystościach brał rów-
nież udział Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.
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Pod patronatem medialnym naszego dwutygodnika

WYKAZ
nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(j.t. w  Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

Starosta Strzelecki ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
przeznaczono do zbycia niżej wymienioną nieruchomość:

L.p. Położenie 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości 

według ewidencji 
gruntów

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości 
w planie zago-
spodarowania 

przestrzennego

Cena 
nieruchomości

Forma 
zbycia

1. Strzelce 
Opolskie

działka numer  954/3              
o powierzchni 
1,4088 ha i działka 
nr 954/4 
o powierzchni 
0,6603 ha,
arkusz mapy 5
księga 
wieczysta numer 
OP1S/00051556/2

działki położo-
ne na terenie 
górniczym złoża 
wapieni triaso-
wych „Strzelce 
Opolskie I”

teren oznaczo-
ny  symbolem 
„PG1”- tereny 
wydobywania 
kopaliny ze złoża

418.200,00 zł 
brutto

Nieruchomość przeznaczono 
do oddania w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat,  
w drodze bezprzetargowej, 
na rzecz właściciela
i użytkownika wieczystego 
nieruchomości przyległych.
Opłata roczna za użytko-
wanie wieczyste będzie 
ustalona jako 3 % ceny 
nieruchomości.

Użytkownik wieczysty przez cały okres użytkowania wieczystego jest zobowiązany wnosić opłatę roczną za użyt-
kowanie wieczyste, z góry za dany rok, w terminie do 31 marca. Opłata roczna może być aktualizowana raz na trzy lata, 
jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek w Starostwie Strzele-
ckim o jej nabycie, na podstawie art. 34  ust. 1, pkt 1. i pkt 2. wymienionej na wstępie ustawy, w ciągu 6 tygodni od dnia 
wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywieszono dnia 7 maja 2019 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich,zamieszczono także w internecie,  na stronie głównej 
Powiatu Strzeleckiego

INFORMACJA
Szanowni pasażerowie, informujemy że od dnia 1.05 do końca października, 

uruchomione zostały nowe kursy autobusowe 
ze Strzelec Opolskich na Górę św. Anny. 

Szczegółowy rozkład na poniższym rozkładzie. 
Od dnia 06.05.2019 przywrócony zostaje również kurs autobusowy,

 tzw. „tramwaj” o godz. 10:50 
(Strzelce Op. - Strzelce Op. p. Rożniątów, Szymiszów, Rozmierka) 

   

     Związek Powiatowo-Gminny ,,Jedź z nami”

30 kwietnia nasze starostwo odwiedziła delegacja z partnerskiej dla Jemielnicy nie-
mieckiej gminy Wickede. Gości przywitał Starosta Józef Swaczyna, Przewodniczący Rady 
Powiatu Strzeleckiego Stefan Szłapa oraz Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusz 
Żyłka. Na czele delegacji był burmistrz Wickede Martin Michalzik, a także przedstawiciele 
ratusza oraz poszczególnych frakcji politycznych w radzie gminy Wickede. Goście przyje-
chali do naszego powiatu na zaproszenie gminy Jemielnica, by wziąć udział w corocznym 
Jarmarku Cysterskim.

Goście z Wickede
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47-120  Zawadzkie ul. Czarna 2, tel. 77 462 00 49           
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl      

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
przy DPS W ZAWADZKIEM

Szkoła zajmuje się wielofunkcyjnym rozwojem dziecka, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczeń ma zapewnione bezpieczne i nowoczesne warunki edukacji, terapii, wychowania 

i opieki oraz spokojne, ekologiczne otoczenie zawadczańskich lasów.

NASZ SUKCES TO: 
• Uczniowie zdobywcy tytułu „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckie-

go” w kategorii Uczeń bez Barier 
• Mistrz Olimpijski w Jeździectwie – Abu Dhabi 2019 
• Medaliści i Laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych
• Absolwenci podejmujący pracę zawodową na otwartym rynku pracy
• Rodzice aktywnie współpracujący
• Sponsorzy i Przyjaciele Szkoły.

W  skład  Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:
 

Ośmioletnia Szkoła Podstawowa, Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy, 
Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, Wczesne wspomaganie rozwoju,  

Zespoły edukacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu.

Zapewniamy: 
• atrakcyjnie wyposażone sale,  dostosowane do potrzeb nie-

pełnosprawnych uczniów: rehabilitacyjną, pracownię kom-
puterową, pracownię specjalistyczną do alternatywnego i 
pozawerbalnego komunikowania się, Salę Doświadczania 
Świata, gabinet terapii logopedycznej, bibliotekę multime-
dialną, nowoczesną salę Integracji Sensorycznej, salę do za-
jęć ruchowych, siłownię pracownię gospodarstwa domowe-
go, pracownię muzyczną, pracownię do zajęć technicznych 
oraz hydroterapii, świetlicę szkolną, gabinet pedagogiczno-
-psychologiczny, Zieloną Klasę, szkolne boisko

• specjalistyczny sprzęt i skuteczne metody pracy z uczniem o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych

• wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną 
• pomoc pedagogiczno-psychologiczną
• wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
• terapie wspierające i korekcyjno-kompensacyjne: logope-

dyczną, komunikacji pozawerbalnej AAC, Integracji Sen-
sorycznej, hydroterapię, hipoterapię, arteterapię, muzy-
koterapię, rehabilitację ruchową, gimnastykę korekcyjną, 
biofeedback, dietoterapię

• catering obiadowy
• udział w uroczystościach szkolnych, integracyjnych spotka-

niach rodzinnych              i środowiskowych
• udział w różnorodnych i ciekawych zajęciach pozalekcyj-

nych i pozaszkolnych, konkursach artystycznych, sporto-
wych, w wycieczkach edukacyjnych, krajoznawczo-tury-
stycznych, rowerowych, pieszych, spływach kajakowych 

• wyjazdy do kina, teatru, fi lharmonii, muzeum, na basen, na 
turnusy rehabilitacyjne,

• udział w grantach i unijnych projektach edukacyjnych.

W NASZEJ SZKOLE DZIAŁAJĄ:
• Zespół muzyczno - wokalny „Tęcza”
• Klub Olimpiad Specjalnych „Filip”
• Szkolne  Koło  Krajoznawczo- Turystyczne PTTK
• Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Lasu
• Fundacja „MAŁY KROK”.

Zapraszamy 
– więcej informacji na portalu społecznościowym 

Facebook Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem.
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Pod takim hasłem Powiatowa 
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich zorganizo-
wała konkurs plastyczny adresowany 
do uczniów klas IV ze szkół podsta-
wowych powiatu strzeleckiego, w 
których realizowany jest program an-
tytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. 
„Bieg po zdrowie”. Zadaniem uczest-
ników konkursu było przedstawienie 
w formie plakatu różnych skutków 
palenia papierosów, tj. zdrowotnych, 
ekonomicznych, społecznych. 

Spośród 14 publicznych szkół 
podstawowych realizujących w/w pro-
gram edukacyjny do konkursu przystą-
piło 9 placówek, tj.: Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich, Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Strzelcach Opolskich, Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Rozmierce,  
Zespół Placówek Oświatowych w 
Kadłubie, Zespół Placówek Oświa-
towych w Kalinowicach, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Szymiszowie, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Je-
mielnicy, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Zawadzkiem oraz Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Kielczy. Nade-
słano 50 prac konkursowych.

To była już XXVI edycja Woje-
wódzkiego Konkursu Gawędziarskie-
go „Śląskie Beranie”. Finał odbył się 
10 maja w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. F. Myśliwca w Izbicku. Im-
prezę na stałe wpisaną już w kalendarz 
doniosłych wydarzeń kulturalnych w 
regionie objęli honorowymi patrona-
tami także: Marszałek Województwa 
Opolskiego, Opolski Kurator Oświaty 
i Wójt Gminy Izbicko. 

Uczestnicy konkursu wzięli udział 
W sześciu kategoriach gawędziar-
skich wystąpiło 150 gawędziarzy: 55 
przedszkolaków z 14 przedszkoli w 
monologach i scenkach rodzajowych, 
87 uczniów ze szkół podstawowych i 
III klas gimnazjum występach indywi-
dualnych oraz scenkach rodzajowych,  
oraz 7 dorosłych). Do konkursu przy-
gotowywało uczniów  59 opiekunów. 

Tegoroczna edycja konkursu zo-
stała przygotowana wspólnie z Punk-
tem Informacji Europejskiej Europe 
Direct Opole działającym przy Opol-
skim Centrum Rozwoju Gospodarki 
oraz  Stowarzyszeniem „Nasza Wieś” 
Izbicko, a inspiracją i tematem prze-
wodnim była 15 rocznica przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. Wielu 
z gawędziarzy podjęło zapropono-
wany przez organizatorów  „unijny 
temat” i przygotowało teksty o inte-
gracji z Europą, miejscu Ślązaków, 
miejscowej ludności w Europie, wpły-
wie tradycji, zwyczajów śląskich, do-
robku kulturowego, obyczajowego na 
współczesne życie Europejczyków (i 
odwrotnie), propagowaniu wartości. 
Konkursowi towarzyszyły  wystawy 
- efekty prac, działań przedszkolaków, 
uczniów Zespołu Szkół Gminy Izbi-
cko, poświęconych naszej obecności 
w Unii i Europy w życiu współczes-
nego Ślązaka: „Europo poznaj Śląsk”, 
„Śląsk poznaje Europę”.

7 maja w Brożcu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, w którym udział 
wziął Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida. Podczas spotkania omówione zostały tematy bieżące, natomiast zaproszo-
nym gościem był Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

- Szpital im. Prałata J. Glowat-
zkeigo w Strzelcach Opolskich jest 
jedną z najlepiej radzących sobie pod 
względem fi nansowym placówek na 
Opolszczyźnie, w kategorii szpitali 
powiatowych - starosta Józef Swa-
czyna cieszy się z ubiegłorocznego 
wyniku. - Fakt jednak, że wynik nie 
jest zły, nie oznacza, że szpital pora-
dziłby sobie bez wysiłku z obiecanymi 
dla białego personelu podwyżkami, 
które mają być wprowadzone od 1 
lipca br.  Niedawno z NFZ podpisana 
została umowa o zwiększeniu ryczał-

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Dwa miliony dla szpitala!
tu o 6 proc., co w naszym przypadku 
oznacza dwa miliony złotych więcej. 
Wiemy, że tyle dostaniemy, o dużych 
pieniądzach zapowiadanych przez mi-
nistra zdrowia na „tu i teraz” nie bę-
dziemy mówić, bo na razie żadnych 
konkretów nie podano. Dwa dodatko-
we miliony istotnie cieszą, ale pienię-
dzy powinno być więcej.  Od dawna 
wszyscy samorządowcy zrzeszeni w 
Związku Powiatów Polskich wskazu-
ją konieczność zmiany fi nansowania 
szpitali powiatowych i zwiększenia 
dla nich puli pieniędzy z podpisywa-

nych z Narodowym Funduszem Zdro-
wia kontraktów.

Gdy pytam o to, jaki procent byłby 
satysfakcjonujący, starosta odpowia-
da: na pewno więcej niż 6 proc. Skarb-
nik Powiatu Jolanta Drochomirecka 
stwierdza: takich pytań się nie zadaje 
w sytuacji, gdy potrzeby szpitali są 
duże, a fi nansowanie jest takie, jak w 
tej chwili. Natomiast dyrektor szpita-
la Beata Czempiel informuje krótko: 
więcej o 15 procent pozwoliłoby nam 
spokojniej funkcjonować niż teraz.

(mg)

„Papieros to wróg, co dymi, 
truje i zdrowie marnuje”

Laureatami konkursu zostali:

Jakub Szłapa, Jakub Polusik, Mar-
cel Panusch, Maja Nieświec - ZPO 
w Kadłubie; Paulina Raitor, Tomasz 
Rura, Milena Kamińska - PSP w Roz-
mierce; Wiktoria Adamska - ZPO w 
Kalinowicach; Zuzanna Koston - PSP 
w Szymiszowie; Dawid Lechowicz, 
Hanna Knopek - PSP w Jemielnicy; 
Franciszek Bujara, Michał Kazieczko 
i Adrian Araszczuk - PSP w Kielczy.

Ofi cjalne wręczenie pamiątko-
wych dyplomów oraz nagród ufun-
dowanych przez Urząd Miejski w 
Strzelcach Op., Urząd Miejski w 
Zawadzkiem oraz Urząd Gminy 
w Jemielnicy odbyło się 17 kwietnia 
br. w siedzibie Powiatowej Stacji Sa-
nitarno – Epidemiologicznej w Strzel-
cach Opolskich.

Konkurs został objęty Honoro-
wym Patronatem Burmistrza Strzelec 
Opolskich.

Wszystkim uczniom i opiekunom z 
placówek szkolnych, które przystąpiły 
do konkursu składamy serdeczne po-
dziękowania oraz gratulacje.   

                                           
  Patrycja Płoszaj 

Laureaci konkursu w kategorii szkół podstawowych

Dzień otwarty w KP PSP

Jak co roku strażacy z okazji swojego święta szeroko otworzyli drzwi Komendy 
Powiatowej przed mieszkańcami naszego powiatu. Skorzystało z tego ok. 250 
osób, a pokazy wyposażenia jednostki, gaszenia pożaru i udzielania pierwszej 
pomocy w sytuacji zagrożenia życia przyciągnęły uwagę zarówno małych jak i 
dorosłych mieszkańców.

Przedszkola - występy indywidualne
1 miejsce - Patrycja Danisz - PP w Siołkowicach Starych
2 miejsce - Tomasz Kozioł - PP Nr 1 w Gogolinie
3 miejsce - Filip Sławicki - oddział przedszkolny w Zakrzowie przy PSP Nr 3 w 
Gogolinie 
3 miejsce - Joanna Szyszka - PP w Izbicku
Wyróżnienie - Milena Polus - PP Nr 1 w Gogolinie oddział Górażdże

Przedszkola - scenki rodzajowe
1 miejsce - nie przyznano
2 miejsce - PP w Krośnicy
3 miejsce - PP w Otmicach
Wyróżnienie - PP Nr 3 w Gogolinie
Wyróżnienie - ZSP w Pokrzywnicy

Klasy VII-VIII, III gimnazjum - scenki rodzajowe
1 miejsce - PSP w Żędowicach
2 miejsce ZSP w Pokrzywnicy
3 miejsce - PSP Borki Wielkie i Zespół Szkół w Komornie
Wyróżnienie - PG Izbicko
Wyróżnienie - PSP Krośnica

Klasy I-III szkoły podstawowe - monologi
1 miejsce - Magdalena Labisz - PSP w Luboszycach
2 miejsce - Marcin Kwoczoła - SP w Leśnicy
3 miejsce - Hanna Mazur - PSP Kamień Śląski
Wyróżnienia - Beata Anioł - PSP w Błotnicy Strzeleckiej i Alexandra Halenka - 
SP w Leśnicy

Klasy IV- VI szkoły podstawowe - monologi
1 miejsce - Martyna Larisz - Sp Nr 2 w Głogówku
2 miejsce - Katarzyna Langer - ZPO w Kadłubie
3 miejsce - Wiktoria Szyszka - PSP w Izbicku
Wyróżnienia: Dominika Stępień - PSP w Izbicku, Aleksandra Larisz - PSP w 
Otmicach, Marta Szyler - PSP w Januszkowicach.
Wyróżnienie - Nagroda Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach: Damian Spal-
lek - PSP w Malni

Dorośli - monologi
1 miejsce - Julia Sowa- Kadłub i Anna Wierszak- Zębowice
2 miejsce - Wiktoria Urbanczyk - Kadłub
Wyróżnienia: - Wiktor Spisla z Chróścic i Daniel Guzy PSP Żędowice (kl. VIII).

Śląskie Beranie

Śląscy samorządowcy w Brożcu
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2019 roku Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji pilotażo-
wego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.  Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy - osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Obszar Nazwa Maksymalna 

wysokość
dofinansowania

Udział
własny
osoby 

niepełno-
sprawnej

Warunki 
uczestnictwa

A
Likwida-

cja bariery 
transpor-

towej

B
Likwida-
cja barier  
w dostępie 
do uczest-
niczenia 
w społe-

czeństwie 
informa-
cyjnym

Zadanie 1: 
pomoc w zakupie i 
montażu oprzyrzą-
dowania do posia-
danego samochodu

Zadanie 2:
pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy 

Zadanie 3:
pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy 

Zadanie 4: 
pomoc w zaku-
pie i montażu 
oprzyrządowania                   
do posiadanego 
samochodu

Zadanie 1:
pomoc w zakupie 
sprzętu elektro-
nicznego        lub 
jego elementów                
oraz oprogramo-
wania

Zadanie 2:
dofinansowanie 
szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego  w 
ramach programu 
sprzętu elektronicz-
nego i oprogramo-
wania

Zadanie 3:
pomoc w zakupie 
sprzętu elektro-
nicznego lub 
jego elementów                
oraz oprogramo-
wania

Zadanie 4:
pomoc w zakupie 
sprzętu elektro-
nicznego lub 

10.000 zł

4.800 zł
w tym:
kurs/egzamin kat B -  
2.100zł.,
kurs/egzamin pozosta-
łych kategorii - 3.500zł
pozostałe koszty 
- 800zł.

4.800 zł
w tym:
kurs/egzamin kat B -  
2.100zł.,
kurs/egzamin pozosta-
łych kategorii - 3.500zł,
koszt usługi tłumacza 
migowego – 500zł,
pozostałe koszty 
- 800zł.

4.000 zł

• dla os. niewidomej 
- 20.000 zł,  z czego  
na urządzenia braj-
lowskie                -  
12.000 zł. 

• dla pozostałych osób 
z dysfunkcją wzroku - 
8.000 zł. 

• dla osoby z dysfunk-
cja obu kończyn 
górnych - 5.000 zł.

• dla osoby głuchonie-
widomej - 4.000 zł,

• dla pozostałych 2.000 
zł. z możliwością 
zwiększenia kwoty 
dofinansowania                              
w indywidualnych 
przypadkach do 
100%, wyłącznie                      
w przypadku, gdy 
poziom dysfunkcji 
narządu wzroku 
wymaga zwiększe-
nia liczby godzin 
szkolenia

6.000 zł

2.500 zł

co najmniej
15%

co najmniej
25%

co najmniej
25%

co najmniej
15%

co najmniej 
10%

brak

co najmniej 
30%

co najmniej 
10%

• znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności lub  
orzeczenie o niepełnospraw-
ności,

• Wiek do lat 18  lub wiek ak-
tywności zawodowej lub za-
trudnienie,

• dysfunkcja narządu ruchu,
• brak wymagalnych zobowią-

zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności,

• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu ruchu
• brak wymagalnych zobowią-

zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności,

• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu słuchu, w 

stopniu wymagającym korzy-
stania z usług tłumacza języka 
migowego,

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności lub  
orzeczenie o niepełnospraw-
ności,

• Wiek do lat 18  lub wiek ak-
tywności zawodowej lub za-
trudnienie,

• dysfunkcja narządu słuchu,
• brak wymagalnych zobowią-

zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• znaczny stopień niepełno-
sprawności lub orzeczenie o 
niepełnosprawności,

• wiek do lat 18 lub wiek aktyw-
ności zawodowej lub zatrud-
nienie

• dysfunkcja obu kończyn gór-
nych lub narządu wzroku

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• znaczny stopień niepełno-
sprawności lub orzeczenie o 
niepełnosprawności,

• wiek do lat 18 lub wiek aktyw-
ności zawodowej lub zatrud-
nienie

• dysfunkcja obu kończyn gór-
nych lub narządu wzroku

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności,

• wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie,

• dysfunkcja  narządu wzroku,
• brak wymagalnych zobowią-

zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności lub 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności,

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w roku 2019 obejmuje:

Obszar Nazwa Maksymalna 
wysokość

dofinansowania

Udział
własny
osoby 

niepełno-
sprawnej

Warunki 
uczestnictwa

jego elementów                
oraz oprogramo-
wania

Zadanie 5:
pomoc w utrzyma-
niu sprawności tech-
nicznej posiadanego 
sprzętu elektronicz-
nego, zakupionego 
w ramach programu

Zadanie 2:
pomoc w utrzyma-
niu sprawności tech-
nicznej posiadanego 
skutera lub wózka 
inwalidzkiego                       
o napędzie elek-
trycznym

Zadanie 3:
pomoc w zakupie 
protezy kończyny                
w której zastosowa-
no nowoczesne roz-
wiązania techniczne 
tj. protezy  na III 
poziomie jakości

Zadanie 4:
pomoc w utrzyma-
niu sprawności tech-
nicznej posiadanej 
protezy kończyny 
(co najmniej na III 
poziomie jakości)

Zadanie 5:
pomoc w zakupie 
skutera inwalidz-
kiego    o napędzie 
elektrycznym lub 
oprzyrządowania 
elektrycznego do 
wózka ręcznego  

Pomoc w utrzy-
maniu aktywności 
zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej.

• wiek do lat 18 lub wiek ak-
tywności zawodowej lub za-
trudnienie,

• dysfunkcja narządu słuchu,
• trudności w komunikowaniu 

się za pomocą mowy,
• brak wymagalnych zobowią-

zań wobec PFRON lub wo-
bec realizatora programu

• znaczny stopień niepełno-
sprawności lub orzeczenie o 
niepełnosprawności,

• pomoc udzielona w Zada-
niu:1,3 lub 4,

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wo-
bec realizatora programu

• znaczny stopień niepełno-
sprawności lub orzeczenie o 
niepełnosprawności,

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wo-
bec realizatora programu

• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej 

lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksper-

ta PFRON stabilność procesu 
chorobowego i rokowania 
uzyskania zdolności do pracy                
w wyniku wsparcia udzielo-
nego  w programie,

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wo-
bec realizatora programu

• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej 

lub zatrudnienie, 
• potwierdzona opinią eksper-

ta PFRON stabilność procesu 
chorobowego i rokowania 
uzyskania zdolności do pracy 
w wyniku wsparcia udzielo-
nego w programie,

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wo-
bec realizatora programu

• znaczny stopień niepełno-
sprawności lub orzeczenie o 
niepełnosprawności,

•  wiek do lat 18 lub wiek ak-
tywności zawodowej lub za-
trudnienie,

• dysfunkcja narządu ruchu 
powodująca problemy w sa-
modzielnym przemieszcza-
niu się,

• zgoda lekarza specjalisty na 
użytkowanie skutera o napę-
dzie elektrycznym lub wózka 
ręcznego z oprzyrządowa-
niem elektrycznym 

• znaczny, lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności,

• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli opiekuna praw-

nego dziecka,
• brak wymagalnych zobowią-

zań wobec PFRON lub wo-
bec realizatora programu

co 
najmniej 

10%

brak

co najmniej
10%

co najmniej 
10%

co najmniej
35%

co najmniej
15%

1.500 zł

3.500 zł

Po amputacji:
w zakresie ręki 
- 9.000 zł,
przedramienia 
- 20.000 zł,
ramienia i wyłuszczenia 
w stawie barkowym 
-  26.000 zł,
na poziomie podudzia 
- 14.000zł,
na wysokości uda (także 
przez staw kolanowy) 
- 20.000 zł,
uda i wyłuszczeniu w 
stawie biodrowym 
- 25.000 zł.

do 30% kwot o których 
mowa w zadaniu 3

5.000 zł

Koszt opieki nad osobą 
zależną:
- 200 zł miesięcznie, 
jednak nie więcej niż 
2.400 zł w ciągu roku – 
tytułem kosztów opieki 
nad jedną osobą zależną

C
Likwida-
cja barier  

w porusza-
niu się

D



Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia

ul. Baczyńskiego 25A, 
41-203 Sosnowiec

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

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402 

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

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

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

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

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
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Zakres 
dofinan-
sowania

• równowartość kosztów czesnego                       
w ramach jednej, aktualnie rea-
lizowanej formy kształcenia na 
poziomie wyższym (na jednym 
kierunku) – niezależnie od daty 
poniesienia kosztów, przy czym 
dofinansowanie powyżej kwoty 
3.000 zł jest możliwe wyłącz-
nie w przypadku, gdy wysokość 
przeciętnego miesięcznego do-
chodu wnioskodawcy nie prze-
kracza kwoty 764 zł (netto) na 
osobę.

• Decyzja w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie kwoty do-
finansowania kosztów opłaty za 
naukę (czesne) dla wnioskodaw-
cy, którego przeciętny miesięcz-
ny dochód przekracza  kwotę 
764 zł (netto) na osobę może być 
podjęta przez Pełnomocników 
Zarządu w Biurze PFRON, na 
podstawie wystąpienia i pozy-
tywnej opinii Realizatora progra-
mu lub Oddziału PFRON.

• W przypadku gdy wnioskodawca 
pobiera naukę w ramach dwóch i 
więcej form kształcenia na po-
ziomie wyższym (kierunkach 
studiów), kwota dofinansowania 
opłaty za naukę (czesne) może 
być zwiększona o równowartość 
połowy kosztów czesnego na 
kolejnym/kolejnych kierunkach 
nauki, przy czym dofinansowa-
nie powyżej kwoty 1.500 zł  jest 
możliwe wyłącznie w przypad-
ku, gdy wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu wniosko-
dawcy nie przekracza kwoty 764 
zł (netto) na osobę.

Do 1.000 zł z możliwością zwięk-
szenia nie więcej niż o:
700 zł  - w przypadku, które określi 
realizator programu, 
500 zł – w przypadku, gdy wnio-
skodawca ponosi koszty z tytułu 
pobierania nauki poza miejscem 
zamieszkania,
300 zł – w przypadku, gdy wnio-
skodawca posiada aktualną (ważną) 
Kartę Dużej Rodziny,

Maksymalna 
wysokość dofinansowania

15% wartości czes-
nego w przypadku 
zatrudnionych  bene-
ficjentów programu, 
którzy korzystają z 
pomocy w ramach jed-
nej formy kształcenia 
na poziomie wyższym 
(na jednym kierunku)
65% wartości czes-
nego w przypadku 
zatrudnionych  bene-
ficjentów programu, 
którzy jednocześnie 
korzystają z pomocy 
w ramach więcej niż 
jedna forma kształ-
cenia na poziomie 
w y ż s z y m ( w i ę c e j 
niż jeden kierunek) 
– warunek dotyczy 
drugiej i kolejnych 
form kształcenia na 
poziomie wyższym 
(drugiego i kolejnych 
kierunków)

Z zastrzeżeniem, iż z 
obowiązku wniesienia 
udziału własnego w 
module II zwolniony 
jest wnioskodawca, 
gdy wysokość prze-
ciętnego miesięcznego 
dochodu wniosko-
dawcy nie przekracza 
kwoty 764 zł (netto) 
na osobę.

Nie dotyczy

Udział 
własny ON

• znaczny                             
lub umiar-
kowany 
stopień 
niepełno-
sprawności, 

• nauka w 
szkole 
wyższej, 
lub szkole 
policealnej,                         
lub  ko-
legium ,                   
lub 
przewód 
doktorski 
otwarty 
poza 
studiami 
doktoran-
ckimi 

• brak wy-
magalnych 
zobowią-
zań wobec 
PFRON 
lub wobec 
realizatora 
programu

• brak 
korzystania                               
z przerwy 
w nauce

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warunki 
uczestnictwa

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Zakres 
dofinan-
sowania

Maksymalna 
wysokość dofinansowania

Udział 
własny ON

Warunki 
uczestnictwa

300 zł – w przypadku, gdy wnio-
skodawca pobiera naukę jednocześ-
nie na dwóch (lub więcej) kierun-
kach studiów/nauki,
200 zł – w przypadku, gdy wnio-
skodawca studiuje w przyspieszo-
nym trybie;
300 zł – w przypadku, gdy wnio-
skodawcą jest osoba poszkodowa-
na w 2018 lub 2019 roku w wyniku 
działania żywiołu lub innych zda-
rzeń losowych,
300 zł – w przypadku, gdy wnio-
skodawca korzysta z usług tłuma-
cza języka migowego.
                                     
Pomoc  w formie dodatku na po-
krycie kosztów kształcenia ma cha-
rakter progresywny i motywacyjny. 
Wysokość dodatku dla każdego 
wnioskodawcy jest uzależniona od 
jego postępów w nauce i wynosi:
• 50% maksymalnej kwoty do-

datku –  dla studentów na I roku 
studiów (w przypadku form 
jednorocznych 75% max kwoty 
dodatku) 

• 75% maksymalnej kwoty do-
datku dla studentów na II roku 
studiów,

• 100% maksymalnej kwoty do-
datku dla studentów na III i ko-
lejnych latach studiów,

* Studenci studiów II stopnia  i 
uczestnicy studiów doktoranckich 
mogą otrzymać dodatek w kwocie 
maksymalnej na każdym etapie 
nauki

do 4.000 zł
Decyzja w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie kwoty dofi-
nansowania dodatku na uiszczenie 
opłaty za przeprowadzenie przewo-
du doktorskiego dla wnioskodaw-
cy, którego przeciętny miesięczny 
dochód przekracza  kwotę 764 zł 
(netto) na osobę może być podję-
ta przez Pełnomocników Zarządu 
w Biurze PFRON, na podstawie 
wystąpienia i pozytywnej opinii 
Realizatora programu lub Oddziału 
PFRON.

Nie dotyczy

1. Opłata 
za naukę 
(czesne)

2. Doda-
tek na 

pokrycie 
kosztów 
kształce-

nia :

3. Doda-
tek na 
uisz-

czenie 
opłaty 

za prze-
prowa-
dzanie 
prze-
wodu 

doktor-
skiego

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich:

a)  w przypadku Modułu I od dnia 01.04.2019 r. w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 30.08.2019 r.
b)  w przypadku Modułu II od dnia 11.03.2019 r. w trybie ciągłym jednak nie później niż :
 - do dnia 30.03.2019 r. ( dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019)
 - do dnia 10.10.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/ akademickiego 2019/2020)

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
• Obszar A, Obszar C – zadania 1 i 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po 

roku, w którym udzielono pomocy;
• Obszar C- zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5– ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę 

wcześniej dofinansowaną;
• Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w 

którym udzielono pomocy.

Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu  (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pcpr.strzelceop.pl  oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl   (Menu Główne → zakładka 
Aktywny Samorząd)
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Powiatowe Centrum Kultury 
zaprasza 

Z ogromną przyjemnością informuje-
my dziś Państwa o tym, że grono Jubila-
tów - mieszkańców powiatu strzeleckiego 
- którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje 
okrągłe urodziny, znów się powiększyło! I 
to jak! W tych wyjątkowych dniach wszyst-

kie Jubilatki odwiedzili przedstawiciele władz Powiatu Strzele-
ckiego z listem gratulacyjnym, upominkiem urodzinowym i naj-
lepszymi życzeniami.

Pani Anna Niemiec 
13 maja obcho-
dziła fantastyczny 
jubileusz 100-lecia 
urodzin! Urodzona 
w Szymiszowie, od 
wielu lat jest miesz-
kanką Strzelec Opol-
skich. Do DPS prze-
niosła się w wieku 
89 „zaledwie” lat i, 
jak mówi, jest jej tu 
dobrze. W dniu Jubi-
leuszu odwiedzili Ją 
starosta Józef Swa-
czyna i wicestarosta 
Waldemar Gaida.

 
Pani Maria Winkler, mieszkanka Lichyni, 95 rocznicę uro-

dzin obchodziła 3 maja br, a w dniu Jubileuszu odwiedził ją czło-
nek zarządu Janusz Żyłka. 

Pani Marta Werner, mieszkanka Krośnicy, jubileusz 90-lecia 
urodzin świętowała 5 maja br. W dniu urodzin odwiedził Ją starosta 
Józef Swaczyna i wójt Izbicka Brygida Pytel.

Pani Aniela Woś, mieszkająca w Warmątowicach, jubileusz 
90-lecia świętowała 27 kwietnia br. W  dniu urodzin odwiedził Ją 
starosta Józef Swaczyna.

Pani Matylda Janik, mieszkanka miejscowości Klucz, 90 
rocznicę urodzin świętowała 11 maja. Z tej okazji gratulacje i upo-
minek przekazał Jej starosta Józef Swaczyna.

Ad multos annos!

Nasz okręg wyborczy ma numer 12 i obejmuje dwa wojewódz-
twa: dolnośląskie i opolskie.

Każdy obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 
18 lat, ma prawo głosować. W powiecie strzeleckim w 72 obwo-
dach uprawnionych do głosowania jest 61460 osób.

Głosujemy w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu 
stałego zameldowania. Do rejestru wyborców jesteśmy wpisywani 
z urzędu na podstawie miejsca zameldowania na pobyt stały. Jeże-
li jednak w ostatnim czasie zmienił się nasz adres zamieszkania, 
należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie gminy, czy zostaliśmy 
dopisany do rejestru wyborców. 

Jeśli nie - do 21 maja 2019 r. należy złożyć wniosek o dopisa-
nie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głoso-
wania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego 
zamieszkania;  w tym samym terminie wniosek może złożyć też 
wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborca 
nigdzie niezamieszkały o dopisanie do spisu wyborców.

Osoby niepełnosprawne - o potwierdzonym znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat - w terminie do 17 
maja 2019 r. mogą w swojej gminie złożyć wniosek o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty 
lub paszport.

Nie można głosować przez Internet.
Osoby mieszkające za granicą też mogą głosować, jednak mu-

szą spełnić określone warunki.
 Jeśli przebywają w innym kraju UE, mogą głosować na kan-

dydatów startujących w wyborach w Polsce albo głosować na 
kandydatów startujących w wyborach w tym kraju. Trzeba jednak 
pamiętać, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego głosuje się 
tylko raz. Możliwe jest też oddanie głosu w wyborach europejskich 
z kraju spoza UE, jeśli tylko powstanie tam obwód głosowania.

Jeśli wyborca chce wziąć udział w wyborach w innym kraju 
UE i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym 
kraju, być może przed wyborami będzie musiał wpisać się do reje-
stru wyborców w urzędzie kraju, w którym mieszka. W niektórych 
krajach UE zostanie wpisany do tego rejestru automatycznie po 
zarejestrowaniu tam swojego pobytu.

System elektronicznej rejestracji wyborców w obwodach gło-
sowania utworzonych za granicą można znaleźć na stronie MSZ.

Źródło: PKW, wybory-europejskie.eu

podpisał już nowelizację ustaw o systemie oświaty i Prawo oświa-
towe, dotyczącą klasyfi kacji maturzystów.

I gdy wszystko wskazywało na to, że przynajmniej w powie-
cie strzeleckim egzamin dojrzałości przebiegać będzie bez proble-
mów, pojawiły się alarmy bombowe. 

Szóstego maja, w pierwszym dniu matur, mail z informacją o 
podłożeniu ładunków wybuchowych dotarł do Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Wy-
słany nocą, odczytany został przez pracowników szkoły ok. wpół 
do ósmej. Na tyle wcześnie, że po sprawnej ewakuacji wszystkich 
pracowników i przeszukaniu budynku przez policję i straż (alarm 
okazał się fałszywy), do pisemnego egzaminu  z języka polskiego 
maturzyści przystąpili zgodnie z planem, o godzinie dziewiątej. 
Podobne maile z informacjami o podłożeniu bomb trafi ły w tym 
dniu do 122 szkół w całej Polsce.

Kolejne dni przyniosły następne alarmy bombowe w wielu 
szkołach w kraju. Także w naszych. Dwukrotnie w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oraz w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Strzelcach Opolskich. Te również okazały się 
fałszywkami. Niemniej policja już od pierwszego dnia, a właściwie 
nocy, plombuje wejścia do szkolnych budynków i sale, w których 
odbywają się egzaminy. Policjanci pilnują też szkół nocą.

W strzeleckim CKZiU matura odbywa się też w cieniu tragicz-
nego wypadku, do jakiego doszło wieczorem w czwartek 9 maja w 
Rożniątowie, w którym siedem osób doznało poważnych obrażeń, 
a najciężej ranny maturzysta tej szkoły zmarł w szpitalu. 

-  To dla nas wszystkich ogromny wstrząs. Tragedia nie tylko 
dla rodziny, ale i dla społeczności szkolnej. W jej obliczu wspar-
cia uczniom udzielali nie tylko nauczyciele, ale i pedagog, a ze 
względu na pogrzeb, egzaminy przewidziane na ten dzień zostały 
za zgodą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przełożone – mówi 
dyrektor Halina Kajstura. 

Matura 2019

Wybory do 
Parlamentu 
Europejskiego 26 maja 

Głosujemy w godz. 7.00 - 21.00

dok. ze str. 1

Najsłodsza mama - jedyna osoba na świecie, 
która kocha tak, jak nikt nigdy nie pokocha.

F. Flagg

Wszystkim Matkom, Mamom, Mamusiom
w powiecie strzeleckim 

życzymy, 
by dzieci darzyły Was równie 

wielką miłością przez całe życie.
Wszystkim życzymy zdrowia 

i wszelkiej pomyślności 
oraz pogody ducha  każdego dnia. 

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Pani Marta Werner jubileusz 90-lecia urodzin 
świętowała 5 maja br.

Pani Aniela Woś jubileusz 90-lecia świętowała 27 kwietnia br. 

Pani Matylda Janik 90 rocznicę urodzin świętowała 11 maja.


