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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO
Z okazji Dnia Strażaka
wszystkim strażakom – zawodowym i ochotnikom

1000 maseczek w piątek!

– składamy gorące podziękowania za codzienną, pełną oﬁarności i oddania służbę,
której celem jest niesienie pomocy innym. Każdy dzień potwierdza:
jesteście niezawodni w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.
Życzymy Wam wszystkim – funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym KP PSP
oraz druhom i druhnom z jednostek OSP – zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.
Niech św. Florian otacza Was nieustannie opieką
i z każdej akcji sprowadza bezpiecznie do domu!
Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego
Epidemia koronawirusa trwa

Jak zdajemy egzamin?

- Koronawirus zmienił nasze codzienne życie.
Jednak musimy funkcjonować. W zmienionej,
ale zapewniającej bezpieczeństwo formie – odpowiada starosta Józef Swaczyna. – Samorządowe urzędy były zamknięte dla mieszkańców od
19 marca. To nie oznacza, że przestaliśmy w ogóle pracować. W pierwszym okresie pracownicy
naszego starostwa zostali podzieleni na grupy:
część pracowała na miejscu, część zdalnie, więc
w razie zachorowania na COVID-19 i wprowadzenia kwarantanny, istniała możliwość zastępstw.
Na szczęście do tego nie doszło. Teraz wracamy
do normalnej pracy, jednak bezpośrednie kontakty z wszystkimi, którzy muszą
załatwiać swoje sprawy w naszym urzędzie są nadal ograniczone. Najwięcej in-

teresantów przyjmuje wydział komunikacji. Wnioski o zarejestrowanie,
wyrejestrowanie pojazdu (w kwietniu było ich prawie 400), dotyczące
praw jazdy, wymiany dowodów (w
kwietniu 350), itp. przyjmowane są
drogą elektroniczną, ale też tradycyjną pocztą czy przez wrzucenie ich do
specjalnej skrzynki w holu starostwa.
Dokumenty można odebrać osobiście w jednym z trzech okienek uruchomionych na parterze starostwa w wyznaczonym terminie i o godzinie
dok. na str. 2

„Samorząd Promujący
Zdrowie”
to Powiat Strzelecki!

Konkurs „Samorząd Promujący Zdrowie” jest częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka Jakość w
Ochronie Zdrowia”, który Quality Ins�tute
realizuje od 2015 roku. W Programie wyróżniani są liderzy polskiego rynku ochrony
zdrowia, jak również instytucje publiczne
działające na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
dok. na str. 2

W najbliższy piątek, tj. 8 maja
2020, od godziny 10:00, przed budynkiem naszego starostwa będzie
rozdawanych 1000 sztuk maseczek
ochronnych, wielorazowego użytku
z ﬁltrem ufundowanych przez ﬁrmę
UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadz-

kiem i przekazanych Powiatowi Strzeleckiemu. Maseczki są przeznaczone
dla mieszkańców naszego powiatu
powyżej 65 roku życia.
Jedna osoba będzie mogła odebrać tylko jedną maseczkę z takich jak
na zdjęciu powyżej.

Będą laptopy
dla naszych szkół!

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła".
Projekt umożliwił samorządom zakup
komputerów i tabletów do szkół ze
środków ﬁnansowanych z budżetu
Unii Europejskiej.

Powiat Strzelecki złożył wniosek
o przyznanie kwoty 80.000,00 zł z
przeznaczeniem na zakup sprzętu dla
uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Strzelecki.
dok. na str. 8

Dzielimy się dobrem
„Dobro powraca” – to hasło znają
chyba wszyscy. Jedni mówią i wprowadzają tę zasadę w życie, inni – tylko o nim mówią.
– My stosujemy ją w praktyce –
mówi wicestarosta Waldemar Gaida.
- Zresztą nie tylko my. W czasach
pandemii widać, że społeczeństwo
budzi się do współdziałania na rzecz
wspólnoty. Wiele tych serdecznych gestów zainicjowanych zostało oddolnie: ktoś rzucił hasło szycia
maseczek, do tego przyłączały się
kolejne osoby i całe wioski. Ktoś zaczął gotować dla medyków, kto inny
dostarczył słodkości. W ślad za tymi
odruchami serca mieszkańców, ale i
pieniędzy, bo to przecież pociąga za
sobą koszty, ruszyły ﬁrmy i instytucje.

Jedni drugim przekazywali to, co w
tych czasach najcenniejsze, a czego
w wielu miejscach brakowało: środki
ochrony osobistej, czyli płyn dezynfekcyjny, maseczki, przyłbice. Wśród
obdarowanych znalazł się też Powiat
Strzelecki. Zakład Karny nr 1 przekazał nam 240 wielorazowych maseczek dla pracowników starostwa i
naszych jednostek. Z ﬁrmy UNIMOT
w Zawadzkiem otrzymaliśmy płyn
dezynfekcyjny i 8650 maseczek do
wielorazowego użytku. Gorąco za
to dziękujemy i – dobro przekazujemy dalej. Pierwsza par�a maseczek
traﬁła już przed majowym weekendem do DPS w Strzelcach Opolskich
z ﬁliami w Szymiszowie i Leśnicy.
dok. na str. 8

Czytaj na stronach 4-6

2

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

Sesja Rady Powiatu

Sesja zwołana na 29 kwietnia
2020 r. przejdzie do historii. Nie zdarzyło się dotąd, by obrady prowadzone w sposób hybrydowy. Ale też
sytuacja jest niezwyczajna. Nigdy
wcześniej nie mieliśmy do czynienia z
koniecznością funkcjonowania całego
kraju, a więc i samorządów, w czasie
epidemii. To z powodu jego ogłoszenia w związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa w marcu tego roku
zmieniło się nasze życie. Tak więc w
marcu sesja nie została zwołana w
ogóle, a kwietniowe obrady musiały
zostać zorganizowane w inny niż dotychczas sposób.
Inaczej też przed sesją pracowały
komisje problemowe Rady Powiatu.
Zgodnie z wprowadzonymi w marcu
przepisami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, analiza materiałów
sesyjnych leżąca w kompetencji komisji stałych mogła odbywać się w
formie zdalnej lub korespondencyjnie.

dok. ze str. 1

Dziesięcioro radnych uczestniczyło w sesji na miejscu, w Sali narad Starostwa Powiatowego, sześciu
- Piotr Dreja, Stanisław Krawiec, Ryszard Pagacz, Dariusz Bolechowski i
Joachim Szostok – zdalnie, uczestniczyli w obradach za pomocą Skype.
Jednak do tego trzeba było zmienić
Statut Powiatu Strzeleckiego, czyli
przyjąć nowelizację Uchwały Nr IX
/104/19 Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
przyjęcia Statutu Powiatu Strzeleckiego, w której zmieniono § 14, który otrzymał następujące brzmienie:
„Radni potwierdzają swoją obecność
na posiedzeniu podpisem na liście
obecności lub w elektronicznym systemie obsługującym sesję”.
Ogłoszony stan epidemii wpłynął
także na wprowadzenie na sesji zmian
w planie pracy Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2020, planie kontroli
Komisji Rewizyjnej na rok 2020 oraz
planów pracy komisji problemowych
na rok 2020. Wszystkie nowelizacje

uchwał podjętych w tych sprawach w
grudniu 2019 r. radni na kwietniowej
sesji przyjęli jednogłośnie.
Jednogłośnie przyjęli również obszerne sprawozdania z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich za 2019 r., podobnie jak „Sprawozdanie za rok 2019
z realizacji Wieloletniego programu
współpracy Powiatu Strzeleckiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata
2017-2019” oraz Rocznego programu
współpracy Powiatu Strzeleckiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku
2019. Z aprobatą spotkała się też
„Ocena realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Strzeleckiego na lata 20142020” oraz sprawozdanie z jej wprowadzania w Powiecie Strzeleckim w
roku 2019.
Kolejny szeroki sprawozdanie
Dyrektora Powiatowego Centrum

Jak zdajemy egzamin?

wskazanej przez pracowników tego
wydziału lub – na prośbę zainteresowanych – wysyłamy je pocztą. W tej
chwili wszystkie wnioski realizowane
są - jeśli oczywiście są kompletne, a
jeśli nie są, informujemy o tym wnioskodawców – w kolejności ich wpływu do starostwa. Wydział geodezji to
drugi z naszych wydziałów, w którym
załatwianych jest sporo spraw, ale
tu - wszystkie wymagają osobistego
kontaktu. I, niestety, mamy pewne
przyhamowanie w ich załatwianiu.
- Słyszy się o zachorowaniach na
COVID-19 w wielu w DPS-ach i szpitalach w kraju. Nie boi się Pan podobnej sytuacji w naszym powiecie?
- Oczywiście, że tak. Jednak
dyrektorzy i pracownicy naszych
DPS-ów i Szpitala Powiatowego w
Strzelcach Opolskich starają się maksymalnie zabezpieczyć przed tym,
wprowadzając rygorystyczne zasady
postępowania. W DPS w Strzelcach
Opolskich z filiami w Szymiszowie i
Leśnicy stosuje się pracę opiekunów
w systemie koszarowym, 8-dniowym.
Zostały mocno ograniczone kontakty
mieszkańców z osobami z zewnątrz,
czego tak naprawdę nie da się utrzymać, bo większość z nich to osoby

schorowane, a więc muszą mieć
zapewniony kontakt z lekarzami na
miejscu czy w szpitalu. Zasoby ochron
osobistych, np. maseczek, też się
zwiększyły dzięki staraniom pracownic DPS, które maseczki szyły same,
a my, jako samorząd powiatowy,
wsparliśmy te placówki, przekazując
część otrzymanych maseczek i środków dezynfekcyjnych z firmy UNIMOT
w Zawadzkiem oraz przyłbic z CKZiU.
W tej chwili w Szpitalu Powiatowym
w Strzelcach Opolskich wszystkie
oddziały pracują normalnie, ale
utrzymano wprowadzone wcześniej
ostrzejsze zasady: nie ma porodów
rodzinnych i odwiedzin. Aktualne komunikaty o pracy szpitala i poradni
przyszpitalnych zamieszczane są na
ich stronie FB. Ratownicy pogotowia
korzystają obecnie z motelu, wynajętego przez nasz szpital, by ograniczyć
możliwość wzajemnych zakażeń: nie
wszyscy pacjenci, do których wzywane jest pogotowie są szczerzy z
medykami i nie przyznają się, że mogli mieć kontakt z osobą zakażoną
koronawirusem. W tym miejscu nie
mogę nie wspomnieć o pogarszającej się sytuacji finansowej naszego
szpitala. Kiedy wystąpił brak środków

ochron osobistych, dyrektor szpitala musiała kupować go po cenach
8-krotnie wyższych od normalnych.
Znaczna część personelu pielęgniarskiego jest w tej chwili na zasiłkach
opiekuńczych, a więc pozostała część
pracuje w nadgodzinach; jest ich tak
dużo, że praktycznie wyczerpany został całoroczny limit. A w tej trudnej
sytuacji NFZ zwiększył kontrakt tylko
o 40 tysięcy złotych miesięcznie! Podobnie dzieje się w całym kraju, ale
NFZ nie rozmawia ze starostami. Nikt
nie patrzy, że szpitale powiatowe, od
lat w bardzo trudnej sytuacji, teraz
praktycznie „robią bokami”. A wojewoda kieruje do mnie pismo, że jako
starosta mam zabezpieczyć służbę
medyczną dla izolatoriów… Jak mam
to zrobić?! A gdzie testy, o których
się tak dużo mówi? Wojewoda przyznał środki na bezpłatne testy dla
pracowników DPS-ów pracujących w
systemie koszarowym, ale tych pracujących w systemie 14-dniowym. W
naszych DPS-ach pracuje się, o czym
mówiłem, w systemie koszarowym
8-dniowym, i dopiero po mojej interwencji zostało to uwzględnione. A
gdzie testy dla pracowników szpitali?
Propaganda to jedno, a realne życie
drugie.

„Samorząd Promujący Zdrowie”...

dok. ze str. 1
Nasz samorząd powiatowy brał
udział w konkursie, w tegorocznej
edycji. Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, że w kwietniu
dotarła do nas oficjalna decyzja potwierdzająca nadanie Certyfikatu i Tytułu Laureata na rok 2020 Powiatowi
Strzeleckiemu.
Decyzja dotarła pocztą, bo w

obecnych warunkach – stanu epidemicznego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 odwołano uroczystą
Galę Finałową, przewidzianą na 27
kwietnia br. A właściwie nie odwołano, a przesunięto – ma się odbyć niezwłocznie po ustaniu stanu epidemii.
Niemniej – już od 6 kwietnia br.
Powiat Strzelecki ma prawo posłu-

giwać się tytułem „Samorządu Promującego Zdrowie” i będzie mógł
robić to przez rok. Ale kto wie, czy w
następnej edycji konkursu znów nie
wystartujemy, bo przecież na dotychczasowych akcjach prozdrowotnych
(choćby tradycyjnej już Białej Sobocie, ale przecież nie tylko) nie zamierzamy poprzestać – mówi wicestarosta Waldemar Gaida.

Pomocy Rodzinie z działalności PCPR
w 2019 r. Do tego ostatniego radny
Joachim Szostok zgłosił uwagę jeszcze przed sesją, na która otrzymał
odpowiedź pisemną, wysłuchał także
przed obradami telefonicznych wyjaśnień dyrektor PCPR Jolanty Chowaniec. Po tym – radni przyjęli to
sprawozdanie jednomyślnie. Podobnie - przy głosowaniu nad projektem
uchwały w sprawie Oceny zasobów
pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2019 oraz przy kolejnych projektach uchwał.
Podjęto je w sprawach: zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzeleckiego na lata 20202024; zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok
2020;emisji obligacji komunalnych
Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu; ustalenia wysokości opłat
za usuwanie i parkowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od wykonania dyspozycji

usunięcia pojazdu; wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości
przez Szpital im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich; określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza
się w 2020 roku środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na
ich finansowanie; wyrażenia zgody na
wystąpienie Powiatu Strzeleckiego z
Opolskiego Regionalnego Funduszu
Poręczeń Kredytowych spółka z o.o.
oraz zbycie udziałów; przystąpienia
Powiatu Strzeleckiego do realizacji
projektu p.n. Bliżej rodziny i dziecka
– wsparcie rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo-wychowawcze
oraz wsparcie pieczy zastępczej – III
Edycja „w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa VIII Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako
Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Słowa wydają się niewystarczające,
aby wyrazić smutek, jaki czujemy z powodu śmierci
śp. Barbary

Zaleskiej

wieloletniego radcy prawnego PKS w Strzelcach Op. S.A.
Odeszła osoba o wspaniałym sercu, niezwykle ciepła
i zawsze gotowa służyć dobrą radą.
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłej
składają
pracownicy, Zarząd oraz Rada Nadzorcza
PKS w Strzelcach Op. S.A.

Pani

Marioli Szajnie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Brata

składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Pani

Iwonie Tyslik

głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Teściowej

składają
Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
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Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
realizuje instrumenty wsparcia oferowane pracodawcom
i przedsiębiorstwom w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19:
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych – niezatrudniających pracowników
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
Z uwagi na kilkukrotną zmianę przez MRPiPS wzoru formularzy wniosków /umów prosimy korzystać z aktualnych wzorów zamieszczonych na stronie powiatowego urzędu pracy.
Prosimy PRZEDSIĘBIORCÓW o rzetelne wypełnianie wszystkich rubryk w składanych wnioskach.
DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY w polu „Nazwa” muszą być zgodne z wpisem do
CEIDG/KRS.
Jeżeli wnioski są wysyłane pocztą lub składane osobiście (wrzucane do urny przed urzędem) to
dołączamy do wniosku 2 (dwa) egzemplarze podpisanej umowy.

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

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

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

DIAGNOSTA LABORATORYJNY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe
		
- tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego
TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie,
		
- tytuł technika analityki medycznej
PIELĘGNIARKA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie kierunkowe
PRACOWNIK FIZYCZNY
KĘDZIERZYN - KOŹLE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- prawo jazdy kat. B,
SPEDYTOR
SZYMISZÓW
- wykształcenie średnie (mile widziane kierunkowe)
		
- znajomość j. niemieckiego, j. angielskiego
			 lub j. ukraińskiego
AUTOMATYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczne,
MECHANIK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie podstawowe
PAKOWACZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie podstawowe
ŚLUSARZ - MECHANIK
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK TRANSPORTU
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
KOLEJOWEGO – DO PRZYUCZENIA
TOKARZ - ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- praca na wysokości powyżej 3 m – 2 lata
			 doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK BUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
ELEKTRYK
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe;
		
- uprawnienie energetyczne SEP G2
		
- uprawnienia elektryczne SEP G1
		
- prawo jazdy kat. B
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH
JARYSZÓW
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
I MASZYN BUDOWLANYCH		
- prawo jazdy kat. B
KIEROWCA
WG ZLECEŃ
- prawo jazdy C+E
SPZRATACZKA – SPRZATACZ
ZAWADZKIE
(praca dla osób z orzeczonym stopniem
PRACOWNIK GOSPODARCZY/ 		
o niepełnosprawności)
ASENIZATOR
PRACOWNIK OBSŁUGI STACJI PALIW
SZYMISZÓW
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR FREZARKI CNC
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- znajomość rysunku technicznego,
		
- 5 –letnie doświadczenie zawodowe
OPERATOR TOKARKI CNC
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- znajomość rysunku technicznego,
		
- 5 letnie doświadczenie zawodowe
ŚLUSARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- znajomość rysunku technicznego,
		
- 2 letnie doświadczenie zawodowe
SPAWACZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- upr. spawalnicze MAG(135)
		
- znajomość rysunku technicznego,
		
- 2 letnie doświadczenie zawodowe

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

Pomoc PUP
w czasie epidemii

Powiatowe urzędy pracy oferują
wsparcie przedsiębiorcom i pracodawcom w ramach Tarczy Antykryzysowej. Na pomoc mogą liczyć firmy
średnie (zatrudniające od 50 do 249
osób), małe (zatrudniające od 10 do
49 osób), mikro (mniej niż 10 osób)
oraz samo zatrudnieni - niezatrudniający pracowników.
Duże firmy mogą skorzystać z pomocy wojewódzkich urzędów pracy
lub Banku Gospodarstwa Krajowego.
Niezależnie od tego firmy mogą składać wnioski do ZUS o odroczenie lub
zwolnienie ze składek na FUS.
W naszym PUP – mówi Norbert
Jaskóła, dyrektor strzeleckiego urzędu, do końca kwietnia przyjęliśmy
1049 wniosków. Pierwszym, ogłoszonym na początku kwietnia, rodzajem
wsparcia były pożyczki. Przedsiębiorca może uzyskać kwotę 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów
działalności gospodarczej. Tych wniosków jest najwięcej – 954. Z liczby tej
245 wnioskodawców (na dzień 5.05)
ma pieniądze na koncie. Wypłaciliśmy kwotę 1.225 mln zł. Wypłata
dofinansowań kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz
dofinansowań części kosztów wynagrodzeń rozpoczniemy od 6 maja.
Zwłoka w ich realizacji wynikła z aktualizacji, w ostatnich dniach kwietnia,
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej Załączników do
Wniosków, które składają pracodawcy. Poprawione załączniki obecnie
zaczynają do nas spływać i możemy
rozpocząć wypłaty. Przedsiębiorcy
niezatrudniający pracowników na
dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności złożyli 37 wniosków,
a na dofinansowanie części wynagrodzenia mamy 58 zgłoszeń. Wniosków
będzie na pewno więcej i to kilkanaście razy. W odróżnieniu od pożyczek,
w przypadku tych wniosków należy
wykazać się spadkiem obrotów w
dwóch miesiącach obecnego roku, w
porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przedsiębiorcy
dokonują jeszcze porównania tych
okresów. Zatem – kontynuuje N. Jaskóła – należy przypuszczać, że w
maju spłynie dużo więcej wniosków,

bowiem sytuacja ekonomiczna firm
w miesiącach marzec-kwiecień była
znacznie gorsza niż we wcześniejszych miesiącach. Od wielkości spadku obrotów uzależniona jest kwota
dofinansowania.
- Czy wszyscy przedsiębiorcy
mogą czekać na wsparcie, czy też
pieniędzy na ten cel zabraknie?
Zgodnie z postanowieniami ustawy urząd ogłasza 14-dniowe terminy
naborów wniosków, ale nie oznacza
to, że ci którzy nie złożyli obecnie
wniosku nie otrzymają wsparcia.
Będą kolejne nabory. Urząd posiada zabezpieczone środki na wypłatę
wsparcia. Chciałbym też zaapelować
do przedsiębiorców, aby bardzo staranie i rzetelnie wypełniali wnioski. Nie
chcemy niekompletnych wniosków
odrzucać, ale pozytywnie zrealizować
możemy te, które są do końca prawidłowo wypełnione. Wszystkie rubryki musza być wypełnione, nazwa
firmy musi być zgodna z brzmieniem
wpisu do CIDG lub KRS. Zdarzają się
pomyłki w adresie, brakuje podpisu
wnioskodawcy. Często wnioski są wypełniane na nieaktualnych wzorach.
Poprawianie tych wniosków, czas pracowników spędzony na rozmowach
telefonicznych lub wymianie maili w
celu usunięcia braków zabiera czas,
który moglibyśmy przeznaczyć na realizację wypłat.
- Ile osób w strzeleckim PUP zajmuje się działaniami Tarczy Antykryzysowej?
Niemal połowa pracowników i to
w wydłużonym czasie pracy. Chcielibyśmy jak najszybciej przekazać
pieniądze przedsiębiorcom, bo rozumiemy, że przeżywają trudne chwile.
Prosimy jednak o zrozumienie sytuacji w jakiej pracujemy. Wniosków
jest bardzo dużo, a nas też jest mniej,
gdyż część pracownic korzysta z zasiłków opiekuńczych na dziećmi do
lat 8. Nie możemy też zapominać, że
prowadzimy normalną działalność
związaną z rejestracją osób bezrobotnych, ofertami pracy, potwierdzaniem gotowości do pracy, wypłatą
zasiłków, organizacją staży, czy finansowanie refundacji dla pracodawców,
bądź dotacji dla bezrobotnych.
mg

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.
Dyżury pełnią:
1. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
2. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
3. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
4. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
5. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
6. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów Śląskich 15, tel. 77/461-02-92
7. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
8. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
9. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55

MAJ 2020
1. „Vita”
2. „Dr. Max”
3. „DOZ Apteka”
4. „LIBRA”
5. „Multifarm”
6. „Pro-Pharma”
7. „Gemini”
8. „Śląska”
9. „Słoneczna”
10. „Vita”

11. „Dr. Max”
12. „DOZ Apteka”
13. „LIBRA”
14. „Multifarm”
15. „Pro-Pharma”
16. „Gemini”
17. „Śląska”
18. „Słoneczna”
19. „Vita”
20. „Dr. Max”

21. „DOZ Apteka”
22. „LIBRA”
23. „Multifarm”
24. „Pro-Pharma”
25. „Gemini”
26. „Śląska”
27. „Słoneczna”
28. „Vita”
29. „Dr. Max”
30. „DOZ Apteka”
31. „LIBRA”

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500

Informujemy o wznowieniu pełnienia dyżurów nocnych aptek
na terenie Strzelec Opolskich od dnia 1 maja 2020 roku
zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
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Ośrodek zajmuje się nauczaniem i wychowaniem
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Oddziały liczą: od 2 do 16 uczniów w zależności od stopnia niepełnosprawności.
Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna oraz nowoczesne
wyposażenie zapewniają prawidłowy proces kształcenia i wychowania.

OŚRODEK

W skład SOSW wchodzą:

• Ośrodek zapewnia całodobową opiekę.
• Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny.
• Płaci się tylko za wyżywienie (stawka 12 zł dziennie za
trzy pełne posiłki).
• Zapewniamy bardzo dobre warunki do wszechstronnego
rozwoju zdolności i zainteresowań młodzieży.
• Wykwalifikowana kadra zapewnia harmonijny rozwój
młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, plastycznych, kulturalno - oświatowych, kulinarnych, turystyczno - krajoznawczych, technicznych i rozrywkowych
oraz organizację imprez tematycznych i rozrywkowych
• Każda grupa ma swoją świetlicę i 2-4 osobowe sypialnie.
• Do dyspozycji dzieci są
m.in.: komputery z dostępem do Internetu, siłownia, salka rekreacyjna, sala gimnastyczna,
stół do ping ponga.
• Dla uczniów dojeżdżających możliwość pobytu w internacie już
od niedzieli od godz.
16.00.
• Nasz Ośrodek jest otwarty dla każdego ucznia, który ma trudności
w nauce i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
• ZPO w Leśnicy to miejsce, gdzie dzieci i młodzież odkrywają i rozwijają swoje uzdolnienia i talenty.
• To miejsce gdzie poznają smak sukcesów indywidualnych i zespołowych, uczą się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.
•
•

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia Nr 1
• Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, szkoła jest w pełni skomputeryzowana.
• Każdy uczeń objęty jest rewalidacją indywidualną.
• Zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, jak również socjoterapeutyczną.
• Zapewniamy rozwój zainteresowań poprzez udział uczniów w kołach zainteresowań tj.: wokalnych, teatralnych, tanecznych, czytelniczych, sportowych, etc.
• Kształcimy również uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi dysfunkcjami.

W placówce prężnie działa sekcja
Olimpiad Specjalnych „Karlusy”.

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia
REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH
I WYCHOWAWCZYCH ODBYWA SIĘ...

Szkoła zapewnia naukę w każdym zawodzie.
• Zapewniamy praktyki w zawodach: stolarz, kucharz,
ogrodnik.
• W pozostałych zawodach uczniowie organizują praktyki
we własnym zakresie - szkoła w miarę możliwości stara
się pomóc uczniom w znalezieniu praktyki.
• Dysponujemy nową, nowocześnie wyposażoną pracownią gastronomiczną.
Posiadamy odpowiedni do potrzeb szkoły park maszynowy
i w pełni wyposażone zaplecze.

...M.IN. POPRZEZ
UDZIAŁ UCZNIÓW
W PROJEKTACH
UNIJNYCH (ERASMUS +).

Zespół Placówek Oświatowych
w Leśnicy

47- 150 Leśnica ul. Kozielska 20
tel./fax 77 4 615 216,
www.zpolesnica.pl, sekretariat@zpolesnica.pl
Historia naszego Ośrodka sięga 1871 roku.
Więcej informacji na stronie Ośrodka.

Młodzież wielokrotnie reprezentowała
naszą placówkę w czasie wyjazdów
zagranicznych i krajowych
(Niemcy, Luksemburg, Czechy, Chorwacja).

70 LAT TRADYCJI,
NAUKI I WYCHOWANIA
11 października 2018 roku
OBCHODZILIŚMY 70-LECIE
NASZEGO ISTNIENIA

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
przy DPS W ZAWADZKIEM
47-120 Zawadzkie ul. Czarna 2, tel. 77 462 00 49
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl, www.zsszawadzkie.szkolna.net
Uczeń w naszej szkole ma zapewnione bezpieczne i nowoczesne warunki edukacji, terapii,wychowania i opieki.
Zajmujemy się wielofunkcyjnym rozwojem dziecka, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:
Szkoła Podstawowa *** Szkoła Przysposabiająca do Pracy *** Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
*** Wczesne wspomaganie rozwoju *** Zespoły edukacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu.

Zapewniamy:
• sprzęt specjalistyczny i atrakcyjne metody pracy z
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• pomoc pedagogiczno-psychologiczną
• terapie wspierające: logopedyczną, Integracji Sensorycznej, komunikacji pozawerbalnej AAC, hydroterapię, hipoterapię, arteterapię, muzykoterapię,
rehabilitację ruchową, gimnastykę korekcyjną, biofeedback, dietoterapię
• nowocześnie wyposażone sale, dostosowane do
potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami
• świetlicę szkolną i dowóz z opieką
• plac zabaw i „zieloną klasę”
• spacery po leśnych ścieżkach
• udział w grantach i unijnych projektach edukacyjnych.
• udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach,
olimpiadach, przeglądach: artystycznych oraz sportowych
• w wycieczkach edukacyjnych, krajoznawczo-turystycznych, rowerowych, pieszych, spływach kajakowych
• wycieczki szkolne do kina, teatru, filharmonii, muzeum
• wyjazdy na basen, na turnusy rehabilitacyjne, jazdę
konną
• udział w integracyjnych wydarzeniach szkolnych i
środowiskowych

*** Zapraszamy !!! *** Zapraszamy !!! *** Zapraszamy !!! ***
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2020 roku Powiat Strzelecki przystąpił do
realizacji pilotażowego 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.

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

(1) Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w roku 2020 obejmuje:

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

MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Obszar
A
Likwidacja
bariery
transportowej

Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Skład: P.Z. "Solpress" sp. z o.o.
Opole, ul. Damrota 4
Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

B
Likwidacja
barier
w dostępie do
uczestniczenia
w społeczeństwie
informacyjnym

Nazwa

Maksymalna wysokość
dofinansowania

Udział własny

Warunki uczestnictwa

osoby
niepełnosprawnej

Zadanie 1:
pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do
posiadanego samochodu

10.000 zł,
z czego na zakup siedliska/fotela
do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł

co najmniej
25%

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu ruchu,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

Zadanie 2:
pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy

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

co najmniej
25%

•
•
•
•

Zadanie 3:
pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy

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

co najmniej
25%

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z
usług tłumacza języka migowego,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

Zadanie 4:
4.000 zł
pomoc w zakupie
i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu

co najmniej
15%

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu słuchu,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

Zadanie 1:
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania

dla os. niewidomej - 24.000 zł,
z czego na urządzenia brajlowskie
- 15.000 zł.
dla pozostałych osób
z dysfunkcją wzroku - 9.000 zł.
dla osoby z dysfunkcja
obu kończyn górnych – 7.000 zł.

co najmniej
10%

•
•
•
•

Zadanie 2:
dofinansowanie szkoleń
w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu
elektronicznego
i oprogramowania

dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł,
dla pozostałych 2.000zł.
z możliwością zwiększenia kwoty
dofinansowania
w indywidualnych przypadkach
do 100%, wyłącznie w przypadku,
gdy poziom dysfunkcji narządu
wzroku wymaga zwiększenia
liczby godzin szkolenia

brak

Zadanie 3:
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania

7.500 zł

co najmniej
10%

Zadanie 4:
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania

4.000 zł

co najmniej
10%

Zadanie 5:
pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego sprzętu
elektronicznego,
zakupionego w ramach
programu
Zadanie 1:

1.500 zł
10.000 zł, możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do
kwoty rekomendowanej przez
eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł.

co najmniej
10%
brak
co najmniej
10%

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dysfunkcja narządu ruchu
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

•
•
•
•

umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu wzroku,
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu słuchu,
• trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• pomoc udzielona w Zadaniu:1,3 lub 4,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

Możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!! Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/):
a) w przypadku Modułu I od dnia 01.03.2020r. w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 31.08.2020r
b) w przypadku Modułu II od dnia 01.03.2020r. w trybie ciągłym jednak nie później niż: * do dnia 30.03.2020r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2019/2020)
				
* do dnia 10.10.2020r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/ akademickiego 2020/2021)
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)

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
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Majowe święta

Najmniej testów - w województwie opolskim
Jak poinformowała 5 maja „Gazeta Wyborcza”, z danych, o które
zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia, wynika, że „na Mazowszu wykonuje się 25 razy więcej testów niż
na Opolszczyźnie, w przeliczeniu na
1000 mieszkańców. W naszym regionie wykrywa się też najwięcej zakażeń – jedno na 9 przeprowadzonych
testów”.
- To świadczy o tym, że im bardziej
celowe badania, tym szybciej wykrywa się zachorowania – mówi wicemarszałek Województwa Opolskiego
Roman Kolek. – Dotychczas jedynym
w regionie laboratorium, w których

wykonywano testy na COVID-19 było
laboratorium Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, co wydłużało czas oczekiwania na
wyniki, tym bardziej, że jego przepustowość nie była duża: średnia
to ok. 100 testów na dobę. Szpitale
mogły zlecać badania laboratoriom
w ościennych regionach. Od środy, 6
maja, ma ruszyć kolejne laboratorium
w Kędzierzynie-Koźlu, a sprzęt został
ufundowany przez sponsora. W tej
sytuacji zwróciłem się – w imieniu
władz regionu – z prośbą do Ministra
Zdrowia w sprawie przekazania do
naszego województwa jednego z 8

To były zupełnie inne obchody majowych świąt. Stan epidemii
ogłoszony w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i
wprowadzone obostrzenia spowodowały, że wszystkie uroczystości odbywały się niezwykle
skromnie, kameralnie wręcz.

urządzeń kupionych przez Fundację
POLSAT – to kompletne zestawy urządzeń diagnostycznych. Taki zestaw
przydałby się bardzo w naszym regionie, a że dostęp do testów nie jest w
nim najlepszy, przyznała też wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko. Szybkie testy niedługo będą wykonywane
w USK w Oplu, do podobnych szykuje
się szpital w Nysie – tu jednak możliwe będą nieco później. Tak więc nasz
apel do Ministra Zdrowia jest jak najbardziej uzasadniony. Przeprowadzanie większej liczby testów i szybsza
diagnostyka pozwoli na ograniczenie
rozprzestrzeniania się choroby.

2 maja, w Dniu Flagi, Biało-Czerwona załopotała dumnie na
maszcie przed Komendą Powiatową PSP.

Kolejny sukces spedytora z CKZIU
Miło nam poinformować, że
uczeń kl. 4 TSB Marek Grzywocz uzyskał tytuł finalisty IV Ogólnopolskiej
Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej
organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Na początku marca Marek wziął
udział w eliminacjach okręgowych
w Krapkowicach uzyskując przepustkę do finału. Jednak ze względu na
ogłoszenie stanu epidemii odwołano zawody centralne w Sopocie
planowane na początek czerwca.
Jednocześnie organizator przekazał

informację, że wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego
stopnia na podstawie wyników zawodów drugiego stopnia uzyskują tytuł
finalisty.
Warto przypomnieć, że w poprzednich latach nasi spedytorzy
zajmowali 3 i 5 miejsce w kolejnych
finałach centralnych tejże olimpiady.
Drodzy ósmoklasiści, technik spedytor w naszej szkole to dobry wybór.

2 maja Starosta Strzelecki Józef Swaczyna wraz z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Romanem Kolkiem, radną Sejmiku Województwa Opolskiego Edytą Golą oraz Burmistrzem Leśnicy Łukaszem Jastrzembskim i Sekretarz Gminy Leśnica Lidią Kremser-Tomeczek złożyli kwiaty w dniu 99 rocznicy
wybuchu III Powstania Śląskiego na Górze św. Anny.

Markowi - serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podążajcie za marzeniami

O tym jak koronawirus zmienia nasze życie, najlepiej
może świadczyć zdjęcie z rozdania świadectw w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Zawadzkiem. Nie było uroczystego
pożegnania maturzystów ani wypuszczania maturalnych baloników. Nie było ostatniego dzwonka. Przyszli maturzyści odbierali świadectwa w maseczkach i rękawiczkach, a oficjalne
pożegnanie absolwentów LO i Technikum odbyło się na YouTube. Mowę pożegnalną wygłosił dyrektor Zdzisław Żuchowski, a do pożegnań absolwentów dołączyli wszyscy nauczyciele i uczniowie młodszych klas z gorącym apelem „podążajcie
za marzeniami”!

Władze powiatu strzeleckiego uczciły święto Konstytucji 3 Maja udając się
po uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich przed pomnik ku czci Oﬁar Wojen i Przemocy, aby tam złożyć
kwiaty.

Licealistka na zawodach online

Wiktoria Kupny - uczennica klasy
pierwszej strzeleckiego ogólniaka mimo
trwających obostrzeń nie próżnuje. W
ostatnim czasie wzięła udział w Internetowych Mistrzostwach Polski Mażoretek
organizowanych przez federację Ema &
Wamt Polska. Zawody te przyniosły niemałe sukcesy, ponieważ Wiktoria zdobyła: I wicemistrzostwo Polski w kategorii
Solo Flaga Seniorki, II wicemistrzostwo
Polski w kategorii Solo Twirling Seniorki,
4. miejsce w kategorii Solo Baton Seniorki.

Ponadto licealistka wraz z zespołem La Bella Leśnica
uzyskała:
Mistrzostwo Polski w kategorii Miniformacja Pompon Seniorki, Mistrzostwo Polski oraz Grand Prix (nagroda za najwyższą liczbę punktów) w kategorii Miniformacja Mix Seniorki, I wicemistrzostwo w kategorii
Miniformacja Flaga Seniorki, I wicemistrzostwo w kategorii Mix Formacje Seniorki.
Jest to ogromne osiągnięcie, ponieważ Wiktoria
wszystkie swoje solowe układy nagrała w domu z pomocą rodziny. Co więcej, z niecierpliwością czeka na
kolejne wyniki z pozostałych zawodów online.
Gratulujemy sukcesu!

Zapraszamy do obejrzenia jednej z choreografii uczennicy:
https://www.youtube.com/watch?v=kFxaHa8Xw0k&t=1s

Zasady korzystania z Powiatowej Biblioteki Publicznej
Powiatowego Centrum Kultury w czasach pandemii
Już od 7 maja,
po przerwie
wymuszonej
epidemią koro n aw i r u s a ,
wznowi działalność Powiatowa Bibliotek Publiczna. Będzie to jednak
otwarcie na nowych zasadach i w
ograniczonym zakresie. Wiemy, że
najbardziej zależy Państwu na nowych wypożyczeniach i na tym skupi
się biblioteka, wyłączając czasowo
możliwość korzystania z Czytelni i
Mediateki. Zgodnie z zaleceniami
Ministerstwa Rozwoju dla bibliotek
i Biblioteki Narodowej, nie będzie

wolnego dostępu do półek, a jedynie
możliwość wypożyczenia wcześniej
zamówionych pozycji. A zamawiać
można na kilka sposobów – najprościej przez katalog on-line w zakładce
Biblioteka/Katalog/On-line na stronie internetowej
www.centrum-kultury.eu. Zamówienia przyjmować
będziemy także drogą e-mailową
(biblioteka@centrum-kultury.eu)
i telefoniczną (77 418 00 52). Po
dokonaniu zamówienia czekają Państwo na wiadomość z biblioteki o realizacji zamówienia i można już przyjść
po odbiór – koniecznie w maseczce.
Książki oddawane przez czytelnika

trafią na 14 dni do kwarantanny i
dopiero po tym czasie znów będzie
je można wypożyczyć. Bibliotekarze
również stosować będą środki ochrony osobistej i dezynfekować ladę biblioteczną po każdym czytelniku, tak,
aby było dla Państwa jak najbezpieczniej.
W czasie, kiedy nie mogliśmy Państwu udostępniać zbiorów, dokonaliśmy nowych zakupów i wprowadziliśmy do inwentarzy, więc nowości dla
Państwa nie zabraknie! Do zobaczenia!
Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowej Biblioteki
Publicznej PCK w Strzelcach Opolskich

Będą laptopy dla naszych szkół!

dok. ze str. 1
W dniu 29 kwietnia 2020 roku
został popisana umowa o powierzeniu grantu w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr
I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji
projektu grantowego pn. Zdalna
szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego.
Zgodnie z wnioskiem Powiat
Strzelecki w wyniku zapytania ofertodok. ze str. 1

wego wyłonił dostawcę i złożył zamówienie na dostarczenie 28 laptopów
oraz 12 twardych dysków.
Cały zakupiony sprzęt zostanie
przekazany uczniom czterech szkół
Powiatu Strzeleckiego, tj. Zespołu
Placówek Oświatowych w Leśnicy,
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Broniewskiego w
Strzelcach Opolskich oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Laptopy i twarde dyski mają dotrzeć 7 maja do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Dzielimy się dobrem

Maseczki rozdawać
będziemy też w piątek 8
maja osobom w wieku
65+ od godziny 10:00
przed strzeleckim starostwem. Na tym nie
poprzestajemy. Powiat
Strzelecki kupił materiał
i zlecił szycie jednorazowych maseczek w ZK nr
1 w Strzelcach Opolskich.
Gotowych jest już 2 tysiące sztuk, a kolejne –
szyją się. Firma, w której
kupowaliśmy materiał,
dołożyła się do naszego zamówienia i przekazała za przysłowiową złotówkę dodatkowy materiał, dzięki czemu maseczek będzie więcej. Te, jak i pozostałe, a
otrzymane od firmy UNIMOT S.A., zostaną rozdysponowane wśród powiatowych jednostek oświatowych, Domów Pomocy Społecznej, Komendy Policji i
Straży Pożarnej i innych instytucji publicznych oraz przekazane na rzecz gmin
naszego powiatu.

