
UCHWAŁA NR 230/XXX/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju 
Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. 
713), w związku ze Strategią Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 stanowiącą załącznik do Uchwały 
Nr 104/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Praszka na lata 2015-2025, Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje : 

§ 1.  

Zatwierdza się Roczny raport monitoringowy o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 
2015-2025 za rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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Wstęp 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 to program rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 

ujmujący w swych zapisach główne wyzwania i zadania, przed jakimi stoi społeczność lokalna oraz władze 

samorządowe Gminy Praszka. 

Strategia rozwoju jest dokumentem wyznaczającym najistotniejsze kierunki rozwoju jednostki samorządu 

terytorialnego. Określa wizję, misję, założone obszary i cele strategiczne oraz pola operacyjne, jak również 

wskazuje na otwarte kierunki rozwoju. Zalecenia Komisji Europejskiej mówią, że każda jednostka 

samorządowa swoje działania, a zwłaszcza inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej, powinna 

podejmować w oparciu o jasno sformułowany plan długofalowego rozwoju.  

Budując Strategię Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015–2025 przyjęto zasadę, że wszystkie zidentyfikowane 

kierunki działania powinny realizować zasady podejścia obszarowego, tj. ukierunkowanego na realizację 

projektów zintegrowanych i partnerskich, inkorporujących korzyści synergiczne, a za rozwój gminy 

odpowiedzialność ponoszą nie tylko władze samorządowe, ale także inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, 

organizacje samorządowe i mieszkańcy. 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka 2015-2025 składa się z części programowej, która zawiera również wskazanie 

źródeł finansowania, analizę spójności strategii z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu oraz 

szczegółową procedurę monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii.  

Niniejszy dokument opracowany w formie raportu ma na celu wyjaśnienie oraz przybliżenie procesu realizacji 

zadań przez poszczególne podmioty w ramach przyjętej strategii rozwoju gminy, a także ma przedstawić 

stopień zaawansowania realizacji tych zadań w 2020 r.  

Roczny Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2020 został 

opracowany na podstawie źródłowych danych pozyskanych: 

• z Urzędu Miejskiego w Praszce, 

• z jednostek organizacyjnych Gminy Praszka, 

• z organizacji pozarządowych, sołectw oraz innych instytucji. 

W niniejszym raporcie podejmowane i podjęte działania w zakresie postanowień ujętych w SRGP zostały 

zaprezentowane według niżej wymienionych obszarów strategicznych: 

• Obszar strategiczny nr 1: Mieszkańcy, 

• Obszar strategiczny nr 2: Lokalna gospodarka, 

• Obszar strategiczny nr 3: Infrastruktura i usługi społeczne, 

• Obszar strategiczny nr 4: Infrastruktura techniczna i środowisko, 

• Obszar strategiczny nr 5: Zarządzanie w samorządzie. 
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1. Obszar strategiczny nr 1: Mieszkańcy 

1.1. Społeczeństwo obywatelskie 

Szersze wykorzystanie mechanizmu konsultacji społecznych oraz inicjatyw obywatelskich 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie 

Jest placówką otwartą na współpracę z różnymi podmiotami, które dostrzegają chęć pomocy osobom 

z niepełnosprawnością. Rok 2020 i panujące w nim warunki epidemiologiczne znacznie tą współpracę 

ograniczyły, a częściowo nawet była ona niemożliwa do zrealizowania. Ze względu na reżim sanitarny 

współpraca z instytucjami, ośrodkami została ograniczona do minimum niezbędnego do funkcjonowania 

naszej placówki. Gmina wspiera działalność ŚDS. Prawidłowe funkcjonowanie ŚDS-u byłoby niemożliwie bez 

współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenów, które zamieszkują podopieczni placówki. Dzięki dobrej 

współpracy, wymianie informacji i spostrzeżeń, placówka jest w stanie szybko i precyzyjnie określić problemy 

uczestników i podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich rozwiązania. 

M-GOKiS 

Realizacja statutowo założonej działalności kulturalnej, sportowej z zaangażowaniem dzieci, młodzieży, 

dorosłych zarówno w obiektach na terenie miasta jak i gminy, w Świetlicach Wiejskich M-GOKiS. Od 2014 roku 

istniejąca Sekcja Seniorów Panie 50+ powstała z myślą o zintegrowaniu społecznym osób dorosłych w wieku 

od 50 lat wzwyż. Dla tych osób odbywają się również zajęcia Gimnastyki rehabilitacyjnej w Domu Kultury. 

W 2020 roku w porównaniu z rokiem powstania grupy (początek to 14 osób) grupa liczyła 60 osób. Dlatego 

w okresie pandemii, szczególnego zagrożenia grupy seniorów postanowiliśmy kontynuować zajęcia w formie 

online. W 2018 roku do grupy Pań 50+ dołączyła grupa gimnastyczna Panowie 50+ (ta grupa również powiększa 

się). M-GOKiS od 2015 roku organizuje sportowo-edukacyjną imprezę rowerowo pieszą "Szlakiem Wieluńskiej 

Kolejki Wąskotorowej" - imprezę integrującą mieszkańców Gminy Praszka i powiatu wieluńskiego. W ostatni 

weekend sierpnia cyklicznie organizujemy „Babie Lato” w ramach imprezy plenerowej Festyn Rodzinny na 

Placu nad Wyderką – spotkanie integracyjne seniorów z terenu Powiatu Oleskiego i Kluczborka. W 2018 roku 

rozpoczęto comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego w budynku Kina „Polonez”  

M-GOKiS w Praszce. W Hali Sportowej M-GOKiS raz w tygodniu z powodzeniem wprowadzono spotkania 

mieszkańców podczas gry w badmingtona i tenis stołowy. W okresie pandemii – zawieszono organizację 

imprez zbiorowych. Kino działało z przerwami według wprowadzanych obostrzeń i zaleceń dotyczących 

bezpieczeństwa uczestników. 

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego z kwotą zarezerwowaną dla inicjatyw mieszkańców 

W 2020 roku w ramach budżetu obywatelskiego wykonano zadanie pn. Modernizacja placu zabaw przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu. 

Rada Miejska w Praszce określiła uchwałą nr 145/XIX/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku zasady zgłaszania 

projektów i głosowania na 2021 rok. Uchwała określa regulamin oraz wzór wniosku propozycji zadania do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 

Na budżet obywatelski przeznaczono 50.000,00 zł. 

Mieszkańcy w głosowaniu w 2020 roku do realizacji wybrali zadanie pn. Park sportu i rekreacji "Kolonia" 

w Kowalach. Wykonanie zadania przewidziano na 2021 rok. 
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Promocja i szersze zastosowanie działań wolontariackich 

Prowadzone były zaplanowane działania związane z promocją w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

w wyniku czego 15 uczniów ze szkół Gminy Praszka otrzymało nagrody od organizatorów kampanii. Działania 

zaplanowane na 2020 rok były w dużej część ograniczone ze względu na ogłoszony stan epidemiczny w związku 

z COVID – 19. Część zaplanowanych działań była prowadzona w formie on-line. 

Stowarzyszenia abstynenckie w swoich działaniach promują zdrowy styl życia poprzez organizacje spotkań 

w tym było spotkanie prezesów stowarzyszeń abstynenckich i klubów abstynenta z województw śląskiego 

i łódzkiego w miesiącu wrześniu 2020 roku. Spotkanie odbyło się w Klubie Abstynenta. Stowarzyszenie 

„Nepsis” zorganizowało w sierpniu 2020 roku integracyjny spływ kajakowy zakolem Warty połączony z rajdem 

rowerowym po Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Stowarzyszenie „Nasza Szansa” było organizatorem 

ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego drużyn abstynenckich w miesiącu październiku na Hali Sportowej 

„Kotwica”. Ponadto Stowarzyszenie „Nasza Szansa” było organizatorem konkursu poezji, którego zwycięzcy 

reprezentowali gminę Praszka oraz powiat oleski na ogólnopolskim konkursie poezji abstynenckiej „Zamczysko 

2020” w Olsztynie koło Częstochowy. Praszkowskie podsumowanie konkursu poezji, które odbywało się 

w maju odbyło się w formie on-line. W miesiącu kwietniu przypada „Światowy Dzień Trzeźwości” właśnie 

na ten miesiąc Stowarzyszenie Abstynenckie „Nasza Szansa” i „Nepsis” zaplanowały dla uczniów konferencję 

„Trzeźwo w przyszłość” połączoną z obchodami Dniem Trzeźwości. Jednak ze względu na panujący stan 

epidemiczny i prowadzone w szkołach zajęcia w formie on-line konferencje odwołano. Z tego samego powodu 

nie odbywały się zaplanowane zajęcia profilaktyczne, które gromadzą więcej niż pięć osób. 

Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (MRG) wraz z przypisaniem środków finansowych na realizację 

projektów uchwalonych przez MRG 

W 2020 roku nie realizowano. 

Utworzenie Senioralnej Rady Gminy (SRG) wraz z przypisaniem środków finansowych na realizację 

projektów uchwalonych przez SRG 

W 2020 roku nie realizowano. 

Cykliczne wspólne obrady Młodzieżowej i Senioralnej Rady Gminy w celu wypracowania wspólnych celów 

opartych na potrzebie rozwoju i doświadczeniu, mających zarazem integrację pokoleń oraz przekazania 

wartości i żywej historii 

W 2020 roku nie realizowano. 

1.2. Organizacje pozarządowe 

Budowanie konstruktywnego dialogu i klimatu współpracy między samorządem a organizacjami 

pozarządowymi, w tym poprzez wykorzystanie zasobów Urzędu Miejskiego w Praszce (np. powołanie 

koordynatora ds. organizacji pozarządowych) oraz regularne spotkania Rady Miejskiej z organizacjami 

pozarządowymi 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie 

Rok 2020 pod względem współpracy ukierunkowanej na wsparcie podopiecznych przez różnego rodzaju 

organizacje, stowarzyszenia czy instytucje nie był udany. Współpraca ta, była minimalna lub jej w ogóle nie 

było. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła ŚDS do ograniczenia działań do niezbędnego minimum, a priorytetem 
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było zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych, ich rodzin i personelu ośrodka. Nie organizowano i nie 

uczestniczono w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, konkursach czy zawodach sportowych, więc 

trudno było nawiązać większą współpracę skierowaną na pomoc osobom niepełnosprawnym. Dlatego praca 

placówki w 2020 roku ukierunkowana była na współpracę z rodzinami podopiecznych. Starano się, aby 

podopieczni i ich rodziny szczególnie w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych otrzymali odpowiednie 

wsparcie i pomoc, a izolacja społeczna nie była dla nich bardzo uciążliwa. 

Muzeum w Praszce 

W 2020 roku Muzeum współpracowało z organizacjami pozarządowymi działającymi tak na polu Gminy 

Praszka, jak i na obszarze: Powiatu Oleskiego, województwa opolskiego czy ogólnokrajowym. Z wieloma tymi 

organizacjami współpraca jest kontynuowana już od wielu lat i dotyczy nie tylko pojedynczych wydarzeń, ale 

opiera się na stałym kontakcie, wsparciu różnorodnych inicjatyw, konsultacjach oraz wspólnie realizowanych 

celach. Do organizacji tych zaliczają się: Towarzystwo Przyjaciół Praszki, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Praszce, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Radomsku, 

Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele, Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze – Oddział 

w Oleśnie, Opolscy Genealodzy – Koło w Praszce, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie 

Muzealników Polskich – Oddział Opolski. Z powodu pandemii koronawirusa współorganizowane od wielu lat 

wydarzenia kulturalno–naukowe takie jak: Ogólnopolskie i Międzynarodowe Sympozjum Numizmatyczne, 

czy Sympozjum Regionalistów nie mogły się odbyć. Muzeum utrzymywało kontakty z organizacjami drogą 

mailową, poprzez serwisy społecznościowe, stronę internetową oraz kontakt telefoniczny. 

M-GOKiS 

Z obiektów Świetlic Wiejskich korzystają bezpłatnie Stowarzyszenia powstałe na terenach niektórych sołectw 

Gminy Praszka (Szyszków, Strojec, Przedmość, Brzeziny). Koła Gospodyń Wiejskich aktywnie wspierają 

działania lokalnych Świetlic. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Praszki, Stowarzyszeniem Janko 

Muzykant. 

Opracowanie procedur współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi, w tym w zakresie 

zabezpieczania środków finansowych na pokrycie kosztów wkładu własnego organizacji pozarządowych 

na potrzeby realizacji projektów ze środków zewnętrznych 

W 2020 roku nie realizowano. 

Regularne spotkania Rady Miejskiej z organizacjami pozarządowymi 

W 2020 roku nie realizowano. 

1.3. Tożsamość i wielokulturowość 

Współpraca, w tym z gminami OF KNO, w zakresie tworzenia wspólnej oferty turystycznej w oparciu 

o tradycję, obyczaje, kulturę, wytwórczość obszarów wiejskich, wydarzenia kulturalne o zasięgu 

ponadlokalnym 

W 2020 roku nie realizowano. 
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Organizacja wydarzeń kulturalnych mających na celu integrację mieszkańców oraz budowę poczucia 

wspólnoty 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce wiele cyklicznych imprez nie odbyło się. 

Placówki oświatowe organizują spotkania i imprezy okolicznościowe integrujące mieszkańców i budujące 

poczucie wspólnoty. 

Muzeum w Praszce 

Gromadzi, kataloguje, opracowuje naukowo, konserwuje, przechowuje oraz udostępnia zabytki naszej 

przeszłości na wielu płaszczyznach dawnego życia społeczno–gospodarczego. Do najważniejszych działów 

Muzeum w Praszce należą Dział historyczny i etnograficzny, które w bezpośredni sposób odnoszą się do 

dziedzictwa kulturalnego oraz tradycji obszaru. W Dziale Historycznym gromadzone są muzealia 

dokumentujące dzieje naszej społeczności – tj. różnego rodzaju dokumenty, ordery, odznaczenia, mapy i plany, 

stanowiące materialne świadectwo minionych lat. Dział Etnograficzny skupia się na zachowaniu tradycji 

lokalnych, kolekcjonowaniu artefaktów związanych z rodzimymi zwyczajami i obrzędami, wytworów 

regionalnych artystów nieprofesjonalnych. Swoje eksponaty muzeum udostępnia zwiedzającym na wystawach 

stałych oraz czasowych, którym towarzyszą komentarze i interpretacje odnoszące się do prezentowanych 

obiektów. Pracownicy muzeum prowadzą kwerendy w archiwach, bibliotekach i innych instytucjach 

naukowych, biorą udział u sesjach, konferencjach popularno-naukowych oraz przeprowadzają wykłady 

i prelekcje, na których prezentują aspekty dawnego życia naszej lokalnej społeczności. Wyniki badań oraz 

opracowania naukowe pracowników Muzeum systematycznie publikowane są na łamach lokalnych 

wydawnictw m.in. Rocznika Powiatu Oleskiego, Rocznika Wieluńskiego, Grosza itp. Ważnym wkładem 

w podtrzymywanie tożsamości regionalnej jest wydawana wspólnie z Wieluńskim Towarzystwem Naukowym 

od 5 lat publikacja „Blisko i daleko”, której V tom ukazał się w grudniu 2020 r. 

Dla uczczenia 40 rocznicy założenia Muzeum w Praszce, która przypadała w roku 2020, instytucja 

zorganizowała szereg wystaw czasowych prezentujących wybrane kolekcje zgromadzone od początku swojej 

działalności: Stolarstwo, bednarstwo, kołodziejstwo-tajniki dawnych rzemiosł, Dawne mapy, Instrumenty 

muzyczne oraz Magia dawnej fotografii. Wydany został także katalog zbiorów Muzeum w Praszce pt. „Znane 

i nieznane. Przewodnik po zbiorach Muzeum w Praszce”, w którym zostały zaprezentowane poszczególne 

działy muzeum, ich charakterystyka oraz profil gromadzonych muzealiów, a także historia Muzeum wraz 

z szczegółowym wykazem organizowanych wystaw czasowych. 

M-GOKiS 

Organizacja imprez kulturalnych i spotkań sportowych sprzyjających gruntowaniu tożsamości lokalnej 

z Praszką. Organizacja drużyn sportowych, zespołów kulturalnych (plastycznych, muzycznych, teatralnych) 

dumnie reprezentujących Praszkę - lokalnie i podczas wyjazdów. Organizacja konkursu na nazwę 

zrewitalizowanego obiektu Pływalni zobrazowała potrzebę doceniania tego co jest realizowane lokalnie. 
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Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce wraz z filiami 

Zorganizowano: 

• „Zasmakuj w Bibliotece”, czyli „smaczna książka na wynos”- spotkania z grupami przedszkolnymi 

• moderowane spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem w ramach „ZaCzytane Opolskie” 

• moderowane spotkanie autorskie z Błażejem Strzelczykiem w ramach akcji kulturalnej „ZaCzytane 

Opolskie”, promującej książkę pisarza (patronat Marszałka woj. opolskiego; koordynator kampanii 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu) 

• Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  

• #Gaszynchallange lokalna Akcja Fundacji „Siepomaga” – pompujemy dla Wojtusia 

• Dzień Miłośników Książek (wystawa, nagrody książkowe, gadżety reklamowe) 

• odsłona nowej witryny biblioteki z nagrodami dla Czytelników 

Realizacja projektu ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki dla dzieci grup przedszkolnych oraz 

wczesnoszkolnych Mała Książka Wielki-Człowiek- lekcje biblioteczne oraz wydawanie bezpłatnych wyprawek 

książkowych dla rodziców i dzieci. 

Korzyści z udziału w projekcie:  

• Wzrost liczby wiernych czytelników w wieku przedszkolnym, którzy po rozpoczęciu przygody z książką 

wyrabiają nawyk korzystania z biblioteki i postrzegają ją jako miejsce przyjazne, w którym czują się 

swobodnie i bezpiecznie.  

• Zwiększenie liczby czytelników – nie tylko dzieci biorących udział w projekcie, ale także ich rodziców, którzy 

nierzadko odwiedzają Bibliotekę po raz pierwszy od wielu lat.  

• Dzięki rozdawaniu Wyprawek Czytelniczych, a następnie uroczystemu wręczaniu dyplomów Małym 

Czytelnikom Bibliotekarze nawiążą bliższe relacje z czytelnikami i będą mogli razem z nimi świętować 

kolejne czytelnicze sukcesy. 

w formie spotkań on-line: 

• ogólnopolskie obchody Tygodnia Bibliotek 2020 pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”, promujące 

czytelnictwo i bibliotekę celem podkreślania roli czytania i książnic w poprawie jakości życia, edukacji oraz 

zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa 

• Noc Bibliotek: edycja 2020 pod hasłem „Klimat na czytanie” 

• Dzień Języka Ojczystego 

• Dzień Praw Autorskich 

• ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie Dzieł Polskich Autorów edycja 2020 on-line z przewodnią lekturą 

Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna” (nagranie na nośniku odczytania/inscenizacji fragmentu „Balladyny”) 
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Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury, w tym na potrzeby 

rozszerzenia oferty usług czasu wolnego 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce wraz z filiami 

• dokonano remontu pomieszczenia centralnego w Praszce - wykonano dodatkowe szafy, zmodernizowano 

zabezpieczenie (alarm);  

• dokonano remontu pomieszczenia filii bibliotecznej w Wierzbiu - wymiana drzwi głównych do budynku 

remizy, kontynuacja udostępniania Internetu światłowodowego dla świetlicy oraz filii bibliotecznej; 

• zakupiono książki (literatura piękna dla dorosłych, dla dzieci oraz literatura popularnonaukową) oraz prasę, 

liczne nowości wydawnicze zgodnie z kryteriami wyboru oferty rynkowej, preferencjami Czytelników, 

pozycjami nagradzanymi w dziedzinie literatury, zaktualizowano katalog popularnonaukowy; 

• Biblioteka Publiczna w Praszce pozyskała dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. 

Dzięki pozyskanej dotacji wzbogaciliśmy nasze zbiory o kolejne ciekawe tytuły, wyczerpując 

zapotrzebowanie czytelnicze na nowości rynku literackiego w roku 2020; 

W zaostrzonym reżimie sanitarnym pracowano nieprzerwanie, dokonując zgodnie z ustawowymi wymogami 

selekcji księgozbioru, zakupu nowości wydawniczych (w tym lektur szkolnych), prasy, digitalizacji zbiorów; 

realizując akcję „książka na telefon” oraz telefoniczną pomoc w dostępie do informacji dla seniorów. 

1.4. Społeczeństwo informacyjne 

Promocja korzystania z e-usług publicznych wśród mieszkańców i przedsiębiorców 

Na zlecenie Gminy Praszka przygotowywane są multimedialne materiały dziennikarskie w jakości Full HD 

i opublikowane na specjalnym kanale serwisu YouTube pod nazwą „iTV Praszka”. Dostęp do tych materiałów 

możliwy jest również ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Praszce. Tematem są bieżące sprawy 

i wydarzenia w Gminie Praszka. 

Gminy Praszka zleca również realizację serwisu informacyjnego As Serwisowy - Praszkowski Przegląd 

Wydarzeń dostępnego na Facebooku. 

Bezpłatna aplikacja Gminy Praszka umożliwia informowanie jej użytkowników o bieżących aktualnościach 

i ogłoszeniach Urzędu Miejskiego, prowadzenia kalendarza wydarzeń, przekazywania komunikatów 

i ostrzeżeń z Regionalnego Systemu Ostrzegania, dostęp do iTV Praszka oraz elektronicznego kalendarza 

wywozu odpadów. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie 

ŚDS zdaje sobie sprawę, że duża część społeczeństwa informacje o otaczającym świecie czerpie z Internetu, 

dlatego przekazuje wiadomości o działalności za pomocą strony internetowej czy portalu społecznościowego, 

na którym prowadzi fanpage. Stale współpracuje z Radiem Ziemi Wieluńskiej, dzięki któremu informuje 

słuchaczy o najważniejszych wydarzeniach z życia ośrodka. Od 2019 roku prowadzi stronę w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Muzeum w Praszce 

Muzeum kontynuowało swoją działalność w tej sferze poprzez systematyczne rozbudowywanie swojej strony 

internetowej oraz profilu na Facebooku, na której na bieżąco umieszczane są wszystkie informacje dotyczące 

nowych wystaw, wydarzeń oraz projektów organizowanych przez Muzeum w Praszce. W dobie pandemii 
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koronawirusa serwisy społecznościowe oraz strona internetowa stały się ważnym nośnikiem komunikacji ze 

zwiedzającymi. W okresie zamknięcia Muzeum spowodowanej rządowymi obostrzeniami, udostępniane były 

fotografie z aktualnych wystaw czasowych drogą online. Relacje na temat wystaw przekazywane były także za 

pośrednictwem Radia Opole, Radia Ziemi Wieluńskiej czy Radio Doxa. Muzeum w Praszce komunikuje się ze 

swoimi odbiorcami również poprzez wiadomości e-mailowe, a baza kontaktów jest konsekwentnie 

powiększana. Muzeum współpracuje również z wieloma centrami informacyjnymi jak: OOL, BIP Gminy 

Praszka, AS Serwisowy Praszka i inne. 

M-GOKiS 

W zakresie działalności kulturalnej i sportowej korzysta ze stale aktualizowanej strony internetowej 

www.mgokis.praszka.pl, posiada aktywne profile na Facebooku (Kultura oraz Sport oraz Świetlic Wiejskich) ze 

stale poszerzającym się udziałem mieszkańców Gminy. Od 2015 roku z inicjatywy Burmistrza Praszki 

w M-GOKiS powstaje "Informator Gminy Praszka" (nakład: 1,5 tys. egz) rozdawany bezpłatnie, dostępny dla 

wszystkich mieszkańców, również w wersji elektronicznej na stronie Gminy. Gmina Praszka we współpracy 

z ITV Praszka, Praszkowski AS serwisowy realizuje filmy promujące ciekawe wydarzenia na terenie Gminy. 

2. Obszar strategiczny nr 2: Lokalna gospodarka 

2.1. Przedsiębiorczość 

Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych oraz ich zagospodarowanie poprzez pozyskanie 

inwestorów 

Gmina przystąpiła do projektu  „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”, którego jednym 

z celów jest opracowanie nowej oferty inwestycyjnej. 

Promocja gospodarcza, w tym terenów inwestycyjnych, zgodnie z działaniami zintegrowanej promocji 

gospodarczej z poziomu OF KNO 

W 2020 roku nie realizowano. 

Budowanie konstruktywnego dialogu i klimatu współpracy między samorządem a przedsiębiorcami 

W 2020 roku nie realizowano. 

Wprowadzenie transparentnego systemu przyznawania ulg finansowych i wsparcia pozafinansowego 

dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw z potencjałem rozwojowym, w szczególności 

generujących miejsca pracy 

W 2020 roku 2 przedsiębiorstwa korzystały z ulgi dla nowopowstałych przedsiębiorców. 

Prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania 

przez przedsiębiorstwa 

Gmina Praszka otrzymuje każdorazowo informacje o spotkaniach i przekazywała do wiadomości publicznej 

poprzez zamieszczenie jej na stronie Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz bezpośrednio 

zainteresowanym przedsiębiorcom. 
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Rozwój przedsiębiorstw poprzez inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, transfer 

technologii oraz poprzez zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych 

W 2020 roku nie realizowano. 

Rozwój lokalnej sieci współpracy gospodarczej 

W 2020 roku nie realizowano. 

2.2. Rolnictwo 

Aktywne uczestnictwo w procesach stymulowania przedsiębiorczości w ramach Strategii Rozwoju OF KNO, 

w tym w zakresie rozwoju działalności eksportowej lokalnych przedsiębiorstw, rozwoju wewnątrz 

obszarowych sieci powiązań biznesowych i ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów 

W 2020 roku nie realizowano. 

Rozwój gospodarstw rolnych, poprzez inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, transfer 

technologii oraz poprzez zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych, w tym rozwój rolnictwa 

zamawianego i ekologicznego 

W 2020 roku nie realizowano. 

Prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania 

przez gospodarstwa rolne i na potrzeby rozwoju rolnictwa, w tym w ramach możliwych form wsparcia 

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Wszelkie informacje dotyczące form wsparcia są podawanie do wiadomości poprzez zamieszczenie ich na 

stronie internetowej Gminy Praszka oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń. 

2.3. Zatrudnienie 

Udostępnianie informacji na temat lokalnego rynku pracy oraz dostępnych instrumentów rynku pracy 

Co miesiąc Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie przekazuje do UM informacje o sytuacji na rynku pracy 

w powiecie oleskim oraz w gminach powiatu oleskiego, w tym w Gminie Praszka. 

Rozwój oferty skierowanej do mieszkańców w zakresie szkoleń zawodowych 

PUP w Oleśnie zamieszcza na stronie internetowej informacje dla mieszkańców powiatu oleskiego dotyczące 

szkoleń zawodowych dla bezrobotnych. 

Rozwój oferty doradztwa zawodowego na poziomie kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

Zgodnie z nową podstawą programową wprowadzone są godziny z doradztwa zawodowego. Ponadto 

uczniowie mogą wykazać się wiedza o rynku pracy poprzez udział w konkursie dotyczącym rozwoju 

zawodowego organizowanym przez PUP i PCPR. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach i warsztatach 

w zakresie doradztwa zawodowego organizowanych przez Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu Powiatu 

Oleskiego oraz przez przedsiębiorców. 

Wspieranie mobilności zawodowej mieszkańców 

Organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży. Udzielanie dotacji na uruchomienie 

działalności gospodarczej. 
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2.4. Obszary wspólne 

Promocja lokalnej przedsiębiorczości, rolnictwa i lokalnych produktów, poprzez udział w targach i misjach 

gospodarczych regionalnych, krajowych i zagranicznych 

Wieczorek z rękodziełem - jako forma spędzania wolnego czasu, cel spotkania: zwiększenie wiedzy na temat 

rękodzielnictwa oraz poznanie twórców z terenu LGD „Górna Prosna” a także zintegrowaniu środowiska 

lokalnego, mieszkańców oraz wymiana doświadczeń. 

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej 

W 2020 roku nie realizowano. 

3. Obszar strategiczny nr 3: Infrastruktura i usługi społeczne 

3.1. Usługi edukacyjne 

Wsparcie opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego 

Wszystkie chętne dzieci w wieku 3-6 lat zostały przyjęte do przedszkoli. Do młodszej grupy oddziałów 

przedszkolnych w ramach wolnych miejsc były przyjmowane także dzieci 2,5-roczne. Prowadzono zajęcia 

w ramach „wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” przez specjalistów. 

W Gminie Praszka otwarto publiczny żłobek, ponadto Gmina dofinansowuje działalność jednego żłobka 

niepublicznego. 

Przedszkola biorą udział w projekcie Super Przedszkolak-Super Przedszkolaki w Gminie Praszka. Termin 

realizacji projektu od 31.05.2019 do 31.12.2021. 

Wychowankowie oddziałów przedszkolnych mają możliwość uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka 

angielskiego, edukacji plastycznej, informatycznej, zajęciach sportowych i teatralnych z pedagogiem 

i logopedii. Mają możliwość rozwijać kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku 

pracy. Podniesiona została jakość edukacji przedszkolnej. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje 

małych grupach zgodnie z własnym wyborem i predyspozycjami. 

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce 

Zgodnie z potrzebami zorganizowano: 

• 1 grupę przedszkolną, 4 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

• zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla 4 przedszkolaków oraz 8 dzieci spoza przedszkola 

w wieku od urodzenia aż do rozpoczęcia nauki w szkole 

• zajęcia specjalistyczne tj. integracja sensoryczna, komunikacja alternatywna i wspomagająca, fizjoterapia, 

logorytmika, muzykoterapia, joga, terapia logopedyczna i neurologopedyczna, zajęcia z psychologiem, 

zajęcia z surdopedagogiem 
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Publiczny Żłobek w Praszce 

W roku szkolnym 2020 i 2020/2021 zostały objęte opieką żłobkową wszystkie zapisane dzieci w wieku od 10 

miesiąca życia do lat 3 oraz 2 dzieci w wieku do lat 4. 

Przy wsparciu sponsorów, Rady Rodziców oraz dzięki organizacji wewnętrznych kiermaszy zostało zakupione 

sporo nowych zabawek i pomocy dydaktycznych m.in. suchy basen z piłeczkami, instrumenty muzyczne, stolik 

piknikowy, jeździk, układanki 

Doposażenie jednostek edukacyjnych w sprzęt i materiały dydaktyczne, w tym przede wszystkim do nauki 

przedmiotów matematyczno − przyrodniczych, informatycznych i języków obcych oraz kreowania postaw 

przedsiębiorczych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce 

• zakup sprzętu TIK w ramach projektu „Kształcenie w młodości, sukces w przyszłości uczniów Gminy 

Praszka” 

• 5 laptopów z projektu „Zdalna szkoła” i 6 szt. z projektu „Zdalna szkoła +” 

• drukarki - 6 szt. darowizna z „Polsatu do nauki zdalnej”  

• tablica interaktywna ze środków budżetowych 

• zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych ze środków budżetowych. 

• otrzymanie bezpłatnego Internetu w Ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (100Mb/s) 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce 

• pozyskano 6 drukarek HP z Fundacji „POLSAT” 

• pozyskano 12 laptopów w ramach projektów grantowych „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków Unii Europejskiej z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 

•  pozyskano 25 pakietów multimedialnych (tablet z klawiaturą i oprogramowaniem - OSE) 

• pozyskano 6 laptopów, zestaw doświadczalny wody i zestaw doświadczalny gleby z projektu „Kształcenie 

w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce 

• szkoła przystąpiła do projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w ramach którego placówka została 

wyposażona w szerokopasmowy Internet 

• zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu w ramach projektu Kształcenie w młodości sukces 

w przyszłości uczniów w Gminie Praszka współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (6 laptopów) przeznaczony do kształcenia na odległość 

• zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 (4 laptopy przeznaczone do kształcenia na odległość) 

• zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +” 

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (3 laptopy 

przeznaczone do kształcenia na odległość) 
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Szkoła Podstawowa w Przedmościu 

• Z projektu „Zdalna szkoła +” placówka otrzymała 3 laptopy. 

• W ramach projektów „Super Przedszkola – Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” oraz „Super Szkoły - 

Super Uczniowie w Gminie Praszka” szkoła otrzymała 2 monitory interaktywne, 8 komputerów, 1 laptop, 

urządzenie wielofunkcyjne. 

• Nabyto również 25 tabletów z oprogramowaniem  

• Nauczyciele, prowadząc zajęcia dydaktyczne, dostosowują wymagania do możliwości psychofizycznych 

uczniów i stosują różnorodne, nowoczesne metody nauczania i wychowania, wykorzystując środki TIK. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu 

• laptopy, projektory z projektu Super Przedszkola – Super Przedszkolaki w Gminie Praszka 

• pracownia terminalowa z projektu Super Szkoły – Super Uczniowie w Gminie Praszka 

• drukarki z Fundacji Polsat 

• pomoce do nauki fizyki i chemii 

• tablice interaktywne 

• pomoce do nauki biologii 

• laptopy dla uczniów i nauczycieli do zdalnego nauczania 

• pomoce do zajęć z programu „Moje miasto bez elektrośmieci” 

• podłączenie placówki do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

Szkoła Podstawowa w Kowalach 

• W ramach realizacji projektu pn. „Super Szkoły - Super Uczniowie w Gminie Praszka” realizowanego 

w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach środków EFS, została doposażona w pomoce dydaktyczne do pracowni biologiczno-chemicznej 

do nauczania metodą eksperymentu. 

• otrzymała 3 laptopy w ramach edycji „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +’’ dla uczniów i nauczycieli w celu 

organizacji kształcenia w czasie pandemii. 

• została doposażona w 5 laptopów w ramach projektu „Opolskie dla podstawówek-zdalne nauczanie zbliża!” 

w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, które będą służyć rozwijaniu kompetencji 

informatycznych i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii przez uczniów i nauczycieli. 

Pomoce pomogły w utworzeniu międzyszkolnej pracowni biologiczno-chemicznej.  

• W oddziałach przedszkolnych realizowany jest projekt pn. „Super Przedszkola-Super Przedszkolaki 

w Gminie Praszka”. Dzieci w przedszkolu w Kowalach korzystają z zakupionych w ramach projektu pomocy 

dydaktycznych, w tym m. in. sprzętu TIK: 5 laptopów, 7 tabletów, tablicy interaktywnej wraz z projektorem, 

głośników, urządzenia wielofunkcyjnego, radiomagnetofonu, zaadoptowanej i wyposażonej w nowoczesne 

meble i sprzęt TIK sali zabaw i do zajęć dodatkowych z informatyki, plastyki, logopedii, z pedagogiem. 

Publiczne Przedszkole nr 1 w Praszce 

• Przy wsparciu Rady Rodziców zostało zakupione sporo nowych zabawek i pomocy dydaktycznych 
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Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce 

Zakup sprzętu: 

• TIK w ramach projektu „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki” 

• 2 laptopów ze środków budżetowych 

• Zakup magnetofonów 

• Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do kącików matematycznych, plastyczno-konstrukcyjnych, 

badawczo-przyrodniczych w salach. 

Publiczne Przedszkole w Ganie 

• doposażanie i organizowanie kącików matematycznych, plastyczno-konstrukcyjnych, badawczo-

przyrodniczych, tematycznych w salach 

• zakup kącika gimnastycznego z wyposażeniem 

• zakup radiomagnetofonu 

• laptopy, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka), projektor 

• pomoce dydaktyczne do zajęć plastycznych, informatycznych i teatralno-muzycznych 

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce  

Doposażono: 

• Salę Integracji Sensorycznej o nowe pomoce (ścinaka spinaczkowa, stolik do zajęć manualnych) 

• uczniów mających trudności z porozumiewaniem się w komunikatory – Mówiki 

• uczniów Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w tablety (50 sztuk) 

• nauczycieli – wychowawców w laptopy (17 sztuk) 

• placówkę w programy do pogłębionej diagnozy dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

Budowanie i realizacja programów edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy, 

wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno − przyrodniczych i TIK oraz postaw kreatywności, 

innowacyjności, przedsiębiorczości, itp. na wszystkich etapach kształcenia 

Publiczny Żłobek w Praszce 

Od roku szkolnego 2020/2021 dzieci z grupy starszej mogą uczestniczyć w dodatkowych (odpłatnych) lekcjach 

języka angielskiego. 

Podczas codziennej pracy z dziećmi realizowany jest zestaw zajęć dodatkowych realizowanych w obu grupach: 

• zajęcia sensoryczne  

• bajkoterapia 

• rytmika 

• zabawy logopedyczne 

• zajęcia umuzykalniające 

• gimnastyka 

• zajęcia plastyczne 

• grupowe zajęcia dywanowe rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne 

Żłobek Umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój dostosowany do wieku i możliwości podopiecznych. 
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce 

Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki 

języków obcych; nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK oraz postaw kreatywności, innowacyjności: 

• realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych i doposażenia placówki „Kształcenie w młodości sukces 

w przyszłości uczniów Gminy Praszka” 

• Sztuczna inteligencja-nauka programowania w kl. I-III 

• Uczymy dzieci programować w kl. I 

• Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym 

H2O dla Bio” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej 

Złożenie wniosków na wyjazdowe za granicę projekty unijne dla nauczycieli i uczniów w ramach Power 

i Erasmus+ - rozwijanie kompetencji językowych i społecznych 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce 

• współpraca z PKO BP – SKO, program ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, przede 

wszystkim przedsiębiorczości, kreatywności, oszczędności, TIK (bankowość elektroniczna), 

• innowacje pedagogiczne - Sherlock Holmes na tropie zabytków Wielkiej Brytanii, czyli poznawanie 

brytyjskiej kultury poprzez zagadki, 

• rozwijanie postaw kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości na wszystkich etapach kształcenia 

poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, matematyki, wokalnych, tanecznych, 

plastycznych, sportowych oraz TIK (tworzenie strony internetowej, fanpage na Facebooku i bloga 

szkolnego) 

• propagowanie postaw ekologicznych poprzez działania tj. zbiórka plastikowych korków, baterii, makulatury 

• Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” dla uczniów klas VII i VIII 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce 

• organizacja zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami, jak również i dla uczniów uzdolnionych 

z: j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, przyrody, informatyki 

• organizacja zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, koło przyrodnicze (szkolny klub odkrywcy) 

• udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym Pix Programming Challenge 

(do półfinału zakwalifikowane zostało 4 osoby) 

• organizacja zajęć specjalistycznych, których celem jest niwelowanie wad: zajęcia logopedyczne, 

korekcyjno – kompensacyjne, rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia z pedagogiem, psychologiem 

• zainicjowanie akcji Dokarmiamy ptaki przez dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej 

• udział uczniów w Europejskim Quizie Finansowym 

• wdrożenie innowacji pedagogicznych: Pocztówkowa Mapa Polski, Czytam z klasą lekturki spod chmurki, 

Aktywne i twórcze uczenie się języka niemieckiego, Mówienie i rozumienie ze słuchu jako dwie 

najważniejsze umiejętności w codziennym życiu, Wieża czytelnicza 

• wdrożenie projektu Wkręceni w pomaganie, który polega na inicjowaniu akcji charytatywnych (wsparcie 

dla ucznia klasy I naszej szkoły, Adopcja Serca – wsparcie finansowe dla Ireen Lungu) 

• kontynuacja prowadzenia bloga szkolnego w języku angielskim 

• propagowanie postaw proekologicznych poprzez zbiórkę nakrętek, makulatury, baterii i elektrośmieci 

(akcja Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci) 

• realizacja programów Gang Fajniaków, Akademia Bezpiecznego Puchatka 

• współpraca z RCRE 
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Szkoła Podstawowa w Przedmościu 

Wdrożenie innowacji pedagogicznej w oddziale przedszkolnym „W Krainie Baśni”. Innowacja miała na celu 

kształtowanie postaw czytelniczych i zamiłowania do literatury, rozwijanie kreatywności i możliwości 

artystycznych dziecka. Efektem innowacji były książeczki ze zbiorem ilustracji do poznanych baśni.  

Szkoła współpracuje z KBS w Praszce – SKO. Program ma na celu rozwijanie przedsiębiorczości, 

systematyczności, oszczędności. Dzieci realizują program „Od grosika do złotówki”. Tematyka projektu 

koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, 

racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego 

bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu 

• Projekt „Super Szkoły - Super Uczniowie w Gminie Praszka” 

• Projekt „Super Przedszkola – Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” 

• Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” 

• realizacja innowacji pedagogicznych: „Bliżej natury – nauczanie przez działanie”, „Matematyka inna niż 

wszystkie”, „A kiedy już będę dorosły”, „Ekonomia dla malucha”, „ABC mądrego wychowania drogą 

do sukcesu” 

• prowadzenie zajęć dodatkowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, przyroda, 

zajęcia komputerowe, język angielski w szkole i przedszkolu 

Szkoła Podstawowa w Kowalach 

Nauczyciele w przedszkolu i szkole prowadzą zajęcia dydaktyczne stosując nowoczesne metody nauczania 

i wychowania korzystając z tablic interaktywnych, programów multimedialnych, dziennika elektronicznego 

i platformy Microsoft Teams do zespołowej pracy zdalnej z uczniami. Kreatywność, innowacyjność 

i przedsiębiorczość jest rozwijana na wszystkich zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, dodatkowych, przy 

współudziale uczniów szkoły i wychowanków przedszkola w tworzeniu nowej strony internetowej 

https://spkowale.pl/, szkolnego Facebooka, kroniki szkoły i przedszkola.  

Przedszkole uczestniczy w projekcie pn. „Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” 

z wykorzystaniem narzędzi TIK w codziennej pracy z wychowankami i wsparciem nauki języka angielskiego 

w postaci dodatkowych zajęć dla młodszej i starszej grupy w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy, 

realizują program: „Czyste powietrze wokół nas”, „Mamo, tato, wolę wodę”. 

W szkole w ramach realizacji projektu pn. „Super Szkoły-Super Uczniowie w Gminie Praszka” prowadzone 

są dodatkowe zajęcia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych na rynku pracy z: 

• matematyki wyrównawcze i rozwijające, 

• biologii 

• chemii 

• fizyki 

• informatyki 

• języków obcych 
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Publiczne Przedszkole nr 1 w Praszce 

Od roku szkolnego 2019/2020 wszystkie dzieci w przedszkolu zostały objęte nauką języka angielskiego.  

Podczas codziennej pracy z dziećmi realizowany jest zestaw programów przyjmowanych do realizacji w danym 

roku szkolnym są stwarzane takie sytuacje, aby mogły rozwijać swoją aktywność twórczą kreatywność bazując 

na rozwoju kompetencji kluczowych.  

Projekt „Super przedszkola – super przedszkolaki w Gminie Praszka” dofinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ramach 

tego projektu są realizowane następujące zajęcia: 

• Zajęcia plastyczno-techniczne „Mali kreatywni” 

• Zajęcia teatralne „Różne oblicza teatru” 

• Zajęcia logopedyczne 

• Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce 

• Udział w różnych programach i projektach takich jak np. „Choć niewiele mamy lat to zwiedzamy świat”, 

„Jestem spokojny” - program przeciwko agresji czy „Dzieci uczą Rodziców” 

• Praca w grupach mieszanych, kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości, stwarzanie dzieciom 

warunków do samodzielnego eksperymentowania, doświadczania świata 

• Kontakty on-line z dziećmi z innych przedszkoli, udział w konkursach 

• Realizacja projektu „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” 

• Udział większości dzieci w zajęciach dodatkowych na terenie placówki 

• Wykorzystywanie narzędzi TIK (np. tablica multimedialna, magnetofon, rzutnik, laptop, aparat cyfrowy, 

w różnych sytuacjach i przy różnych zadaniach. Wykorzystywanie Internetu – oglądanie prezentacji i filmów 

edukacyjnych, spektaklów teatralnych, zabawy w kodowanie i dekodowanie. 

Publiczne Przedszkole w Ganie 

• Realizacja projektu „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” - prowadzenie zajęć 

dodatkowych informatycznych, techniczno-plastycznych, teatralno-muzycznych 

• Udział w programach takich jak: profilaktyczno-wychowawczy ,,Mała Ojczyzna”, projekt propagujący 

zdrowe żywienie ,,Wszystkie przedszkolaki lubią kurczaki”, ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Zabawa 

Sztuką”, program edukacyjny Rossmanna ,,Czyściochowe Przedszkole” 

• kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości poprzez stworzenie dzieciom warunków 

do samodzielnego poznawania świata, eksperymentowania, doświadczania 

• udział w wycieczce do Radia ZW, poznanie zawodu dziennikarza radiowego i nagranie i emitowanie piosenki 

z okazji Dnia Kobiet 

• poznanie pracy rolnika, udział przedszkolaków w wykopkach, integracja ze środowiskiem lokalnym 

• udostępnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach specjalistycznych na terenie przedszkola: zajęcia 

logopedyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem 

• wykorzystywanie narzędzi TIK (np. magnetofon, laptopy, drukarki w różnych sytuacjach i przy różnych 

zadaniach. Wykorzystywanie zasobów Internetu do atrakcyjnego prowadzenia zajęć. 
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Muzeum w Praszce 

W marcu 2020 r. odbył się cykl wykładów wygłoszonych przez dr. Zbigniewa Szczerbika pt. "Nasz złoty ma sto 

lat", w których wzięło udział 125 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce. Z powodu ograniczeń 

związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii nie odbyły się pozostałe planowane wydarzenia 

o charakterze naukowym. 

M-GOKiS 

Współpraca z jednostkami oświatowymi z terenu Gminy w zakresie zajęć kulturalnych, sportowych. 

Organizacja przeglądów, konkursów kulturalnych, zmagań sportowych dla przedszkolaków i uczniów z terenu 

Gminy. Wsparcie organizacyjne konkursów z wiedzy pożarniczej, na temat rynku pracy (współpraca z PUP 

Olesno). Wynajem obiektów na potrzeby spotkań, przeglądów, szkoleń. 

Rozwój działań związanych z doradztwem zawodowym oraz promocja kształcenia zawodowego 

i technicznego, informowanie na temat edukacji zamawianej, rozwój systemu praktyk i staży zawodowych, 

promocja współpracy z sektorem przedsiębiorstw 

Publiczny Żłobek w Praszce 

Dzieci w ramach obchodów i świąt gościły w żłobku przedstawicieli różnych zawodów m.in. policjantów, 

strażaków. Podczas zajęć poznawały zawody tworząc prace plastyczne i plakaty, np. na Dzień dentysty 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce 

• współpraca ze szkołami średnimi na rynku lokalnym (licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły 

branżowe) 

• udział uczniów klas Ósmych w Drzwiach Otwartych zorganizowanych w Liceum Ogólnokształcącym 

w Praszce oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce 

Szkoła Podstawowa w Przedmościu 

W ramach działań związanych z doradztwem zawodowym uczniowie poznawali pracę policjanta, bibliotekarki, 

pielęgniarki oraz brali udział w konkursach plastycznych.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu 

• opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

• realizacja innowacji pedagogicznych związanych z doradztwem 

Szkoła Podstawowa w Kowalach 

Szkoła w Kowalach nawiązała współpracę ze szkołami średnimi: liceami ogólnokształcącymi, technikami, 

szkołami branżowymi, z pracodawcami okolicznych zakładów pracy w celu pozyskania informacji związanych 

z doradztwem zawodowym i wyborem przyszłej drogi zawodowej uczniów. 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce 

• Dzieci w ramach działań związanych z doradztwem zawodowym podczas wycieczek bezpośrednich i online 

poznawały różne zawody, brały udział w konkursach plastycznych dotyczących zawodów. 

• Praktyki szkoleniowe i zawodowe współpraca z Uniwersytetem Opolskim, Krajowym Instytutem 

Medycznym 

• Realizacja programu z zakresu preorientacji zawodowej „Ja i moja Przyszłość” 
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Opracowanie i realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym 

kończeniem nauki). 

Opracowano regulamin przyznawania nagród Burmistrza za najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia 

w konkursach i zawodach. Nagrody były przyznawane także w roku 2020. 

Wprowadzenie szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli 

i pracowników pedagogicznych pod kątem kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się 

po rynku pracy, tj. TIK, matematyczno − przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, 

właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod 

zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz wykorzystania narzędzi wspierających pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, 

uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki) 

Szkolenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Praszka w ramach WDN oraz innych 

szkoleniach specjalistycznych. 

Z uwagi na wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach, w placówkach odbyły się szkolenia dla kadry 

pedagogicznej dotyczące pracy zdalnej, obsługi programów i prowadzenia lekcji online. 

Publiczny Żłobek w Praszce 

W ramach szkoleń od początku funkcjonowania Publicznego Żłobka w Praszce kadra podnosi swoje 

kwalifikacje, część szkoleń była dofinansowana z funduszy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dwie 

pracownice są w trakcie studiów podyplomowych na kierunku logopedia oraz kadry i płace w praktyce. 

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce 

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe – studia podyplomowe na kierunkach wynikających 

z potrzeb placówki (tyflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika) 

3.2. Usługi społeczne 

Rozwój sprawnego systemu wsparcia rodziny, z uwzględnieniem pozycji dzieci i młodzieży, tj.: wzmacnianie 

systemu sprzyjającego rozwojowi dziecka w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych, rozwijanie systemu 

wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi, promowanie właściwych postaw społecznych, ważnych dla przeciwdziałania zjawisku 

narkomanii, przestępczości i eliminowania skutków niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży  

Placówki oświatowe realizują liczne programy profilaktyczne oraz współpracują z OPS w Praszce. 

Współpraca z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie przy diagnozowaniu uczniów 

i ustalaniu form pomocy. 

Publiczny Żłobek w Praszce 

Dzieci oraz ich rodzice mają możliwość indywidualnych konsultacji z opiekunem i dyrekcją w przypadku 

wystąpienia trudnych zachowań u dziecka i konieczności wsparcia dziecka w specjalistycznych ośrodkach 

czy poradniach. 
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Szkoła Podstawowa w Przedmościu 

• Szkoła realizuje program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Klub Bezpiecznego Puchatka” 

• W oddziale przedszkolnym realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” i „Czyste Rączki” 

• Współpraca z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie przy diagnozowaniu uczniów 

i ustalaniu form pomocy. Zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym.  

Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce 

Duża współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Praszce – między innymi dofinansowanie 

do obiadów dla dzieci z rodzin z trudną sytuacja materialną. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce 

• Realizacji programów profilaktycznych m.in. „Program siedmiu kroków - III elementarz”, „ Sobą być – 

dobrze żyć”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  

• współpraca z sądem rodzinnym 

• udział pedagoga szkolnego w pracach zespołu interdyscyplinarnego „Niebieska karta”  

• współpraca z Opieką Społeczną w Praszce 

Publiczne Przedszkole w Ganie 

• współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie 

• zapewnienie stałego wsparcia ze strony psychologa i pedagoga na terenie placówki 

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce 

Placówka współpracuje z: 

• Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w: Praszce, Rudnikach, Gorzowie Śl., Krzepicach, Radłowie, Lipiu 

• PCPR w Oleśnie, PFRON w Opolu, (programy integrujące środowisko osób z niepełnoprawnościami, 

niepełnosprawnych oraz spotkania o charakterze informacyjnym), 

• organizacjami pozarządowymi - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce, 

Janko Muzykant w Praszce pomoc rzeczowa (odzież , obuwie, wyprawka do szpitala, meble) - możliwość 

pozyskania środków finansowych w ramach 1%, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, leków, wizyt 

u specjalistów, imprez integracyjnych i zawodów sportowych 

Placówka zatrudnia psychologa, pedagoga który na bieżąco rozpoznają trudności i podejmują skuteczne 

działania profilaktyczne (zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, kontakty indywidualne z rodzicami 

w zależności od potrzeb) przeciwdziałające przemocy w rodzinie. 

Placówka ma rzecznika obrony praw dziecka/ucznia ma terenie placówki. 

W placówce były organizowane: 

• zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i pedagogiem 

• indywidualne kontakty z rodzicami wymagającymi pomocy i wsparcia w czasach licznych ograniczeń 

i izolacji 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 

Jednostka odpowiadając na wyzwania określone w celach strategii nadal prowadzi działania związane 

z rozwojem systemu wsparcia rodziny z uwzględnieniem pozycji dziecka i młodzieży w rodzinie, 

a w szczególności wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi dziecka w rodzinie i środowiskach 

pozarodzinnych, wspieraniem rodzin problemowych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 

wspieraniem rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez udzielanie pomocy w formie:  

• świadczeń pieniężnych: wypłata zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, okresowych, stałych, 

przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń wychowawczych - 500+, 

świadczenia „Dobry start” - 300+, stypendiów i zasiłków szkolnych; 

• świadczeń niepieniężnych: przyznawanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych, przyznawanie gorących posiłków dla dzieci i osób dorosłych, udzielnie schronienia, 

sprawianie pogrzebu oraz przyznawanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych, Opolskiej Karty 

Rodziny i Seniora i Koperty Życia. 

Integracja i aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj.: podnoszenie świadomości 

społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich praw i uprawnień, zapewnienie zwiększonego 

dostępu osób niepełnosprawnych do opieki medycznej i rehabilitacji, integracja osób niepełnosprawnych 

ze środowiskiem, rozwijanie form rehabilitacji zawodowej, rozwój opieki rodzinnej i poprawienie standardu 

w placówkach instytucjonalnych, rozwój systemu wsparcia dla osób bezrobotnych 

W tym obszarze od wielu lat funkcjonuje w Praszce Świetlica, w której dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mogą 

znaleźć pomoc oraz zjeść posiłek. Tu spotykają się też grupy zagrożone, które korzystają z pomocy terapeutów 

i psychologa. Ten obiekt jest czynny codziennie od godziny 10:00 do 21:30. Na miejscu można też skorzystać 

z biblioteczki fachowej i porozmawiać z osobami, które ukończyły terapie ponadpodstawowe oraz pogłębione 

oraz utrzymują wieloletnią abstynencję. Jednak ze względu na stan epidemiczny do lipca 2020 roku można się 

było kontaktować w formie zdalnej, natomiast od lipca 2020 po wcześniejszym zgłoszeniu już można było 

przychodzić na wyznaczona godzinę z zachowaniem środków bezpieczeństwa. W obiekcie jest termometr oraz 

środki ochrony takie jak maseczki i płyny dezynfekcyjne oraz rękawiczki. 

Publiczne Przedszkole w Ganie 

• współpraca z ŚDS w Ganie 

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce 

• zatrudnia się 2 fizjoterapeutów (2 etaty tj. 12 godzin dziennie) 

• swoją pomocą i wsparciem obejmuje 305 dzieci i uczniów 

• gabinet fizjoterapii i sala SI spełniają wymagane standardy, jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce: 

• wspiera funkcjonowanie ZPS w Praszce 

• wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami i ich rodzinom 
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Ośrodek Pomocy Społeczne 

Ośrodek Pomocy Społecznej, kieruje do Środowiskowego Domu Samopomocy osoby posiadające problemy 

w codziennym, samodzielnym funkcjonowaniu. W 2020 roku z ŚDS skorzystały 54 osoby.  

W ramach działań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje do Domów 

Pomocy Społecznej osoby, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb.  

W ramach działań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, prowadzona jest świetlica 

opiekuńczo – wychowawcza. Uczęszczają do niej dzieci z rodzin, u których występują problemy wychowawcze. 

W 2020 roku ze wsparcia świetlicy skorzystało łącznie 11 rodzin, głównie z rodzin zrekonstruowanych, 

alkoholowy. Na zajęcia świetlicowe uczęszczało ok. 15 dzieci w przedziale wiekowym od 7 r. ż do 15 r. ż. Zajęcia 

w świetlicy prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów. Spędzanie czasu wolnego w świetlicy 

pozwala dzieciom na uzupełnienie wiedzy przygotowującej do zajęć szkolnych, rozwinięcia talentów w ramach 

zajęć twórczych i edukacyjnych. Ponadto wychowankowie świetlicy mają możliwość uczestnictwa w grach 

ruchowo - sportowych, planszowych, zajęciach manualnych. W ramach oddziaływania profilaktycznego 

i wychowawczego są organizowane wycieczki. Na skutek panującej epidemii COVID-19, zajęcia świetlicowe 

były prowadzone również w trybie zdalnym za pomocą komunikatorów.  

W 2020 roku kontynuowany był Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowany przez Unię. 

Z perspektywy czasu Program POWER, wprowadził wiele korzystnych zmian, dla Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Praszce. Stanowisko Pracownika Socjalnego ds. pierwszego kontaktu, stało się bezpośrednim źródłem 

wiedzy dla interesariuszy Ośrodka, które pozwoliło na sprawne kierowanie klientów Ośrodka do 

poszczególnych działów bądź zespołów. Stanowisko radcy prawnego, psychologa dało możliwość skorzystania 

z bezpłatnych porad, które po dzień dzisiejszy cieszy się dużym zainteresowaniem. Z kolei utworzenie nowych 

miejsc pracy dla pracowników, pozwoliło na bardziej efektywne działania i większy komfort pracy. 

W ramach kontynuacji projektu POWER, Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce w dalszym ciągu prowadził 

darmowe porady psychologiczne, dla podopiecznych Ośrodka. Pomoc psychologiczna udzielana była osobom 

borykającym się z problemami typu zaburzenia osobowości, depresja, zaburzenia lęku, trudności i konflikty 

interpersonalne, sytuacje traumatyczne, niepełnosprawność oraz przemoc w rodzinie.  

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przystąpił do udziału w projekcie „Nie-Sami -Dzielni”. 

Projekt był współfinansowany z środków Unii Europejskiej. Liderem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu. Głównym celem projektu, było zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych 

w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą 

przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Pomoc skierowana była do osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia 

lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia. W ramach programu wprowadzono usługę kuriera 

społecznego, którego zadaniem było sprawianie zakupów, dowożenia artykułów spożywczych oraz leków, 

dowożenia gotowych, ciepłych posiłków, doraźnej pomocy według potrzeb ustalonych indywidualnie. Pomoc 

kuriera była nieodpłatna, natomiast odbiorcy pokrywali koszty zleconych kurierowi zakupów 

(art. spożywczych, leków). 

W poprzednim roku OPS w Praszce realizował również Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. 

Program ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i ma on na celu pomoc rodzinom i osobom 

samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Założeniem projektu jest wsparcie osób/rodzin 

najbardziej potrzebujących poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy w formie żywności. Pomoc mogą 
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otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji i uzyskujące dochód nieprzekraczający 

200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. W 2020 roku z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, skorzystało 55 rodzin, z czego 95 osób otrzymało wsparcie w formie 

pomocy żywnościowej. Łącznie w 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, wydano ponad 3 tony 

żywności (3063,26 kg) oraz 1455,0 l soków oraz płynów mlecznych. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego, który przeznaczony jest dla osób 

dorosłych zamieszkujących teren powiatu oleskiego, a także powiatów ościennych. We wrześniu 2020 roku 

Rada Miejska w Praszce dokonała zmiany w Statucie dzięki, której można przyjmować osoby spoza powiatu 

oleskiego. Uczestnicy mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym, rodzinnym 

i zawodowym. Z pomocy w całym 2020 roku skorzystały 54 osoby. Placówka zapewnia transport na i z zajęć 

terapeutycznych. Podopieczni przyjeżdżają na zajęcia z terenu gmin: Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski oraz 

Radłów. 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu utworzoną w celu wsparcia społecznego 

dla osób pełnoletnich chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

które z uwagi na dysfunkcje psychofizyczne potrzebują pomocy drugiej osoby. Dzięki procesowi 

terapeutycznemu uczestnicy zwiększają swoją zaradność życiową, nabywają lub doskonalą umiejętności dnia 

codziennego, poprawiają swoją samodzielność. Prowadzona terapia poprawia ich funkcjonowanie społeczne, 

a ich stan psychofizyczny ulega poprawie. Proponowane zajęcia rozbudzają i rozwijają wszechstronny rozwój 

uczestników, którzy mogą skorzystać z różnorodnych form terapii dostosowany do ich potrzeb 

i zainteresowań. Dzięki pracy w pracowniach wzrasta poczucie wiary we własne możliwości, odkrywają swoje 

zdolności i inspirują się do ujawniania zainteresowań. Nabywają możliwości do efektywnego spędzania 

wolnego czasu. Rozbudzają i kształtują postrzeganie świata. Mają możliwość rozwijania kompetencji 

korzystania z komputera. Uczą się tworzenia i podtrzymania relacji międzyludzkich opartych na szacunku, 

zaufaniu i wsparciu. Zwiększają poziom aktywności poprzez kontakt z muzyką, sztuką. Uczą się zwracać uwagę 

na piękno środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Poradnictwo psychologiczne - Praca psychologa odbywała się codziennie podczas zajęć terapeutycznych, jak 

również w wyznaczone dni prowadzone były porady i spotkania indywidualne. Z porad indywidualnych 

regularnie korzysta średnio 15 osób. Spotkania odbywają się w zależności o zgłaszanego zapotrzebowania lub 

w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji i potrzeby rozmowy. Z terapii grupowej korzysta średnio 45 

osób, podzielonych odpowiednio w kilkuosobowych grupach z wyłączeniem osób, które to jedynie w sposób 

bierny są w stanie korzystać z proponowanych przez placówkę form wsparcia. W roku 2020 zważywszy na 

sytuację epidemii praktyka została rozszerzona o rozmowy telefoniczne, jak również o cotygodniowe wyjazdy 

do podopiecznych w celu dostarczenia materiałów potrzebnych do pracy terapeutycznej w domach. 

Dodatkowo przez psychologa prowadzone są działania poprawiające adaptację w nowym środowisku dla osób 

nowo przybyłych. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie w roku sprawozdawczym działał na podstawie Planu Pracy 

uzgodnionego z Wojewodą Opolskim i zatwierdzonego przez Burmistrza Praszki. Uczestnicy w ramach 

treningów nabywali, doskonalili swoje umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu 

codziennym. Każdy z uczestników realizował indywidualny plan wpierająco-aktywizujący , który opracowany 

był przez zespół pracowniczy ŚDS-u, a uczestnik lub jego opiekun zostali z nim zapoznani. Celem prowadzonego 
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procesu terapeutycznego było podniesienie lub podtrzymanie funkcjonowania uczestników w codziennym 

życiu. Zgodnie z założeniami uczestnicy nabyli lub udoskonalili swoje umiejętności w zakresie: 

• treningu kulinarnego  

• treningu prania 

• treningu prasowania 

• treningu samoobsługi 

• treningu budżetowego 

• treningu gospodarczego 

• treningu higienicznego 

• treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów 

W ramach treningu czasu wolnego odbywają się następujące zajęcia: 

• zajęcia komputerowe 

• biblioterapia 

• gry stolikowe i świetlicowe 

• zajęcia muzyczne  

Terapia zajęciowa prowadzona jest w następujących pracowniach: 

• pracownia plastyczna 

• warsztat techniczny 

• pracownia krawiecka 

• pracownia decoupage – mały artysta 

• pracownia ceramiczno-artystyczna 

Prowadzono liczne działania profilaktyczne, zajęcia sportowe i relaksacyjne. 

Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym dla normalnego funkcjonowania placówki. Praca stacjonarna odbywała 

się w reżimie sanitarnym, a wiele aktywności musiano przeorganizować, zmienić lub czasowo zawiesić. 

Ponadto zgodnie z decyzjami nasza działalność stacjonarna była dwukrotnie zawieszana, w tym okresie 

musiano zmienić całkowicie pracę terapeutyczną przechodząc na alternatywne sposoby realizacji 

świadczonych usług. Biorąc pod uwagę charakter pracy placówki opracowano jasny, przejrzysty i odpowiednio 

dostosowany do potrzeb uczestników plan pracy tak, aby sytuacja nie wpłynęła negatywnie na stan 

psychofizyczny podopiecznych. Zaistniała sytuacja prawdopodobnie nie odbije się bez echa i z całą pewnością 

w dużym stopniu zaburzy spokój, poczucie przynależności do grupy u większości podopiecznych, jednak 

proponowane formy wsparcia pomogły uczestnikom zminimalizować skutki stresu, lęku w związku z izolacją 

społeczną, której zostali poddani.  
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Realizowane alternatywne sposoby świadczonych usług przez placówkę w okresie zawieszenia działalności 

stacjonarnej to: 

• Wsparcie psychologiczne – telefoniczne wsparcie psychologa placówki dla uczestników i ich rodzin 

• Wsparcie pracownika socjalnego – telefoniczny dyżur pracownika socjalnego 

• Dostarczenie ciepłego posiłku dla osób samotnie mieszkających 

• Możliwość zrobienia zakupów i realizacji recept osobom starszym i samotnym oraz potrzebującym wsparcia 

• Wsparcie rehabilitanta – opracowanie indywidualnych ćwiczeń w formie wydruku dla poszczególnych 

podopiecznych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności i możliwość telefonicznej konsultacji 

z rehabilitantem dotycząca zaproponowanych ćwiczeń 

• Zaopatrzenie uczestników w materiały terapeutyczne niezbędne do realizacji zajęć w domu podopiecznego 

• Kontakt przez media społecznościowe – wymiana doświadczeń, dzielenie się efektami pracy, zdjęcia, filmiki 

wykonywanych prac, rozmowa 

Podnoszenie świadomości osób/rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym/seniorów 

oraz osób niepełnosprawnych o dostępnych formach pomocy i doradztwa specjalistycznego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 

Asystent rodziny w ramach swojej pracy wspiera, opracowuje i realizuje plan pracy z rodziną we współpracy 

z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Praca asystenta jest wielofunkcyjna począwszy 

od funkcji wsparcia psychiczno-emocjonalnego, poprzez funkcję monitorującą, opiekuńczą, doradczą, 

mediacyjną, wychowawczą oraz koordynującą wszelkie działania skierowane na rodzinę. Takowym wsparciem 

asystent rodziny w 2020 roku objął 11 rodzin, w tym 18 dzieci z tych rodzin. 

Pracownicy socjalni we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia i policją podejmują działania mające na celu 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W 2020 roku procedurę Niebieskiej Karty, wszczęto w 10 rodzinach 

zamieszkujących na terenie naszej gminy.  

Podczas trwania pandemii OPS w Praszce prowadzili działania związane z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie. Pracownicy socjalni pozostawali w kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy. Dodatkowo 

w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Praszce informował osoby, o możliwości skorzystania z darmowej aplikacji – TWÓJ PARASOL. 

Integracja dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce 

• czytanie w Zespole Placówek Specjalnych w Praszce 

• przygotowanie kartek walentynkowych dla dzieci z Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce  

• integracja dzieci z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 
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Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce 

• włączenie się uczniów i nauczycieli w akcję wsparcia dzieci autystycznych 

Szkoła Podstawowa w Przedmościu 

• Współpraca z Zespołem Placówek Specjalnych w Praszce, realizacja Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego Szkoły, stwarzanie warunków, w których dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne mogą 

współpracować. 

• Uczniowie mają możliwość korzystania z oferty edukacyjnej w szkole uwzględniającej zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedię, gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną, zajęcia rozwijające 

z języka angielskiego. 

• Współpraca z M-GOKiS - w zakresie zajęć kulturalnych, sportowych 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu 

• Integracja dzieci ZSP w Strojcu z dziećmi z placówek specjalnych naszej gminy i gmin ościennych 

Szkoła Podstawowa w Kowalach 

• W SP w Kowalach integrowana jest młodzieży pełnosprawna i niepełnosprawna podczas wszystkich działań 

w szkole, w tym podczas uroczystości szkolnych. 

• Uczniowie mają możliwość korzystania ze zmodyfikowanej oferty edukacyjnej szkole uwzględniającej różne 

formy aktywności, rozbudowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, pomoc instytucji wspierających. 

• Szkoła i przedszkole włączają się w akcje charytatywne, których celem jest pomoc dzieciom 

niepełnosprawnym czy potrzebującym pomocy finansowej na zabiegi operacyjne.  

• Współpraca z M-GOKiS w zakresie zajęć kulturalno-sportowych, w przeglądach i konkursach piosenki, 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie, Biblioteką Miejską 

i Muzeum w Praszce, z innymi szkołami. 

• W szkole propaguje się postawy ekologiczne poprzez udział w ogólnopolskiej akcji ,, Sprzątanie Świata”, 

zbiórkę plastikowych nakrętek, sprzętu elektronicznego, pomagając w ten sposób dzieciom 

niepełnosprawnym i potrzebującym pomocy, a także ucząc segregacji odpadów. 

• W szkole organizowane są zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce z matematyki, języka 

polskiego, indywidualne zajęcia edukacyjne dla ucznia z niepełnosprawnością z zespołem Aspergera 

z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, geografii, historii techniki. Dla wszystkich 

uczniów z niepełnosprawnościami prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna, terapia 

logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z pedagogiem i psychologiem. W szkole 

zatrudnionych jest dwóch nauczycieli wspomagających proces kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami. 

Nauczyciele dostosowują wymagania do możliwości psychofizycznych ucznia, stosują nowoczesne metody 

nauczania i wychowania, wykorzystują technologię informacyjno-komunikacyjną ICT. 

Publiczne Przedszkole nr 1 w Praszce 

W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola uczęszczało 2 dzieci z „Orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego”, które w 2020/2021 kontynuują edukację w przedszkolu. Dzieci te uczestniczyły w codziennym 

życiu przedszkola oraz realizowały podstawę programową w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. 

Jednocześnie zostały dla tych dzieci powołane „ Zespoły Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej” w ramach, 

których były organizowane min. zajęcia z logopedą i psychologiem oraz zajęcia rewalidacyjne. 
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Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce 

• Integracja dzieci z PP nr 2 z dziećmi z placówek specjalnych Gminy Praszka, w teatrzykach, konkursach, 

organizowanych w PP nr 2 

• Aspekt związany z wyrównywaniem szans edukacyjnych i integracją dzieci pełnosprawnej 

i niepełnosprawnej jest uwzględniony w zakresie wszystkich, skierowanych do dzieci działań realizowanych 

w przedszkolu, w tym uroczystości, konkursów, wycieczek . We wszystkich tych przedsięwzięciach 

uczestniczą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub 

z zaburzeniami rozwoju. Do przedszkola w 2020 r. uczęszczało jedno dziecko z orzeczeniem oraz kilkoro 

z opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Oleśnie. Dzieci te miały możliwość korzystania ze 

zmodyfikowanej oferty edukacyjnej w przedszkolu uwzględniającej: różne formy aktywności, np. zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, terapię logopedyczną, terapię psychologiczną. Placówka starała się stwarzać 

takie warunków w których dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne mogły współpracować w każdej 

dziedzinie życia przedszkolnego, zajęć nastawionych na kształtowanie kompetencji kluczowych, 

w szczególności z wykorzystaniem narzędzi TIK, w formie kółek zainteresowań, projektów, programów 

edukacyjnych, w teatrzykach i konkursach organizowanych w PP nr 2. 

• organizacja akcji charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce 

• realizacja Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły 

• wspieranie akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych 

Publiczne Przedszkole w Ganie 

• integracja z dziećmi niepełnosprawnymi w placówce 

• integracja z dziećmi z ZPS w Praszce oraz podopiecznymi z ŚDS w Ganie 

• udział w akcjach charytatywnych, tj. ,,Góra grosza”, ,,Ile waży św. Mikołaj”, zbieranie nakrętek na chore 

dzieci, udział w charytatywnej sesji zdjęciowej do kalendarza na pomoc chorej na serce dziewczynki we 

współpracy z KGW w Ganie 

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce 

Odbyły się konkursy i olimpiady międzyszkolne mające na celu integrację społeczności placówki. 

Poprawa dostępu do mieszkań chronionych/wspomaganych/treningowych, rozwój mieszkań 

serwisowanych dla seniorów, przystosowanie wybranych obiektów komunalnych na potrzeby domów 

dziennej opieki, także zgodnie z ustaleniami na poziomie OF KNO 

W 2020 roku nie realizowano. 

3.3. Usługi zdrowotne 

Identyfikacja jednostek chorobowych oraz potrzeb zdrowotnych specyficznych dla obszaru, we współpracy 

na poziomie OF KNO 

W 2020 roku nie realizowano. 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 42EAE04D-B6B2-4969-B05E-306BD7B7B07E. Podpisany Strona 27



Strona 28 z 36 

Udział w budowaniu i realizacji kompleksowych populacyjnych programów profilaktycznych skierowanych 

do różnych grup docelowych (dzieci i młodzież, osoby aktywne na rynku pracy, kobiety w okresie 

prokreacyjnym, seniorzy), w tym we współpracy na poziomie OF KNO 

Publiczny Żłobek w Praszce 

Od 2021 roku dzieci z grupy starszej biorą udział w Programie Profilaktyki Prozdrowotnej prowadzony przez 

położną, który ma na celu przybliżyć dzieciom przebieg badania pielęgniarskiego podczas bilansu oraz 

pokazywać zdrowe nawyki wzmacniające rozwój dziecka.  

Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce 

• organizacja Dnia Zdrowego Jedzenia  

• udział uczniów w konkursie Sam nie palę i odradzam innym 

• Zachowaj trzeźwy umysł, Siedem kroków, Sobą być, lepiej żyć 

• przystąpienie do projektu Opolska Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, której celem jest 

propagowanie zdrowego stylu życia 

• zamieszczanie materiałów profilaktycznych na profilu społecznościowym szkoły dotyczących: hejtu w sieci, 

sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami 

Szkoła Podstawowa w Przedmościu 

Realizacja programów profilaktycznych m.in.: 

• „Radosny uśmiech-radosna przyszłość” 

• „Śniadanie daje moc” 

• „Ratujemy i uczymy ratować!” 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce 

„Czyste powietrze wokół nas” - program cykliczny 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce 

Realizacji programów profilaktycznych m.in. „Porcja pozytywnej energii”, „Od grosika do złotówki”, „Nie pal 

przy mnie proszę”, „Radosny uśmiech-radosna przyszłość”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” - profilaktyka 

palenia tytoniu, „Śniadanie daje moc”, „Ratujemy i uczymy ratować!” 

M-GOKiS 

Realizacja od 2015 roku Gimnastyki rehabilitacyjnej dla pań, od 2018 roku dla panów w Domu Kultury. 

Wynajem pomieszczeń Domu Kultury na spotkania, prezentacje prozdrowotne. Działająca przy M-GOKiS 

w Praszce Sekcja Morsów "Renifer Praszka" promuje Gminę podczas zlotów i wyjazdów, zachęca do zdrowego 

trybu życia, krwiodawstwa. Cotygodniowe spotkania w Hali Sportowej w grze w badmingtona i tenis stołowy. 

Podjęta przez Gminę Praszka inwestycja rewitalizacji Pływalni – możliwości zajęć dla wszystkich mieszkańców 

– w tym rehabilitacja, zajęcia prozdrowotne dla seniorów, dzieci, młodzieży. 
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4. Obszar strategiczny nr 4: Infrastruktura techniczna i środowisko 

4.1. Odnawialne źródła energii i niskoemisyjność 

Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Praszka 

Gmina Praszka posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii 

Rozpoczęto realizację inwestycji pn. Przebudowa części hali sportowej Kotwica w Praszce z przeznaczeniem na 

ośrodek sportu i rekreacji, w którym zastosowana będzie m. in. instalacja fotowoltaiczna. 

Zmieniono źródło energii cieplnej w budynkach przy ul. Fabrycznej 1 i ul. Fabrycznej 18. 

Zrewitalizowana Pływalnia posiada wiele systemów odzyskiwania energii podczas pracy obiektu (pompa 

ciepła, odzyskująca ciepło ze ścieków oraz kogeneratory gazowe wykorzystywane do produkcji ciepła i energii 

elektrycznej) 

Głęboka modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii 

W 2020 roku nie realizowano. 

Głęboka modernizacja energetyczna w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, w tym wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii 

W 2020 roku nie realizowano. 

Promocja i wykorzystanie energii odnawialnej, w tym przede wszystkim energii słonecznej, biomasy, energii 

wiatrowej, energii geotermalnej 

W 2020 roku nie realizowano. 

Edukacja i zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym w zakresie OZE 

Realizacja programów i działań ekologicznych np. coroczne sprzątanie świata, obchody Dnia Ziemi 

w placówkach oświatowych Gminy Praszka. 

Analiza możliwości rozwoju sieci gazowniczej na terenach miejskich i wiejskich Gminy Praszka 

W 2020 roku nie realizowano. 

4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa 

Kontynuacja działań porządkujących gospodarkę wodno-ściekową, w tym inwestycje w infrastrukturę 

sieciową i przydomowe oczyszczalnie ścieków 

W 2020 roku nie realizowano. 

Uporządkowanie stosunków melioracyjnych 

Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych m. in. w Sołtysach, Strojcu, Kowlach i Przedmościu. 
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4.3. Infrastruktura gospodarki odpadami 

Kontynuacja działań porządkujących gospodarkę odpadami oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 

w zakresie przyjaznego środowisku gospodarowania odpadami 

Remont pomieszczeń PSZOK w Kowalach. 

4.4. Bezpieczeństwo publiczne 

Uczestnictwo w procesach planowania, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej dla potrzeb 

przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym, monitoring zagrożeń naturalnych 

i alarmowania 

W 2020 roku nie realizowano. 

Wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla przeciwdziałania i likwidacji 

skutków katastrof oraz doskonalenie procesów ratowniczo-gaśniczych OSP 

W dniu 1 października 2020 r. został wprowadzony do podziału bojowego nowy samochód gaśniczy GCBA 

4,5/36 typu MAN TGM 18.320 dla OSP Kowale. Dotacja z Gminy Praszka 280 tys. zł. W ramach akcji 

profrekwencyjnej „Bitwa o wozy” MSWiA sfinansowała zakup 16 wozów strażackich dla małych gmin, 

w których była największa frekwencja. W województwie opolskim wygrała gmina Praszka, gdzie frekwencja 

wyborcza w wyborach prezydenckich 2020 wyniosła 66,51 procent. Wygrany samochód pożarniczy Volvo FL 

4x4 GBA 3/16+4 trafił do OSP Przedmość w połowie grudnia 2020 r. 

W 2020 roku ze środków Gminy Praszka zakupiono:  

• Sorbent do likwidacji plam i olejów – 500 kg  

• 3 pary butów specjalnych 

• Ubranie Specjalne Pożarnicze – 4 kpl. 

• Rękawice techniczne ROSENBAUER RESCUE II - 9 par 

• WYTWORNICA PIANY WP-2/75 Z ZAWOREM NASADA 52 - 1 szt.  

• Wąż pożarniczy do motopomp WK-42-30 ŁA - 2 szt. 

• WĄŻ TŁOCZNY W 75/20 ŁA OSW ESCHBACH SERIA 400 – 1 szt. 

• Kaseton aluminiowy na 2 węże w52 z otwieraną ścianą boczną - 1 szt 

• Elektrody AED do torby PSPR1 - 2 szt  

W I kwartale 2020 r. jednostki OSP włączone do KSRG zostały wyposażone w kombinezony ochronne, 

rękawiczki lateksowe, maseczki i okulary ochronne i środki dezynfekujące do działań z wirusem Covid-19. 

Wszystkie jednostki wyposażone zostały w zestawy ochronne w ramach projektu ,,Opolskie przeciw Covid 19”. 

W dniu 16.10.2020 r. OSP Praszka otrzymała namiot pneumatyczny 38M wraz z wyposażeniem (nagrzewnicą) 

do działań z wirusem Covid-19. 
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OSP KSRG Praszka zakupiła:  

• 15 hełmów Rossenbauer 

• 12 kominiarek ochronnych 

• 5 par butów gumowych 

• Opryskiwacz spalinowy - 1 szt.  

• elektryczna pompa zatapialna 

• zestaw do tlenoterapi z butlą tlenową 

• deskę ortopedyczną pediatryczną 

• 2x nosze płachtowe 

• kamizelka KED 

• zestaw TRIAGE do segregacji medycznej osób poszkodowanych 

• 3 pary butów typu strażak 

OSP KSRG Strojec zakupiła : 

• Ratowniczy sprzęt hydrauliczny Lukas rozpierak ramieniowy 

• Hełm strażacki – 3 szt. 

• USP – 1 szt. 

• Kpl. Narzędzi: szlifierka, wkrętarka i piła szablasta Dewalt  

• Lanca gaśnicza  

• Rękawice techniczne - 3 pary 

• Najaśnice ledowe – 4 szt. 

• Z darowizny kombinezony ochronne do działań z Covid-19 

OSP KSRG Przedmość zakupiła : 

• Hełmy strażackie - 4 szt.  

OSP Skotnica : 

• Aparaty powietrzne Fenzi - 4 kpl.  

• Torba OSP R1 w kpl. + deska ratownicza, szyny Kramera 

• USP - 2 szt. 

• Latarki nahełmowe – 7 szt.  

• Pilarka Stihl MS 291 – 1 szt.  

• Drabina D10W – 1 szt.  

OSP Brzeziny: 

• Torba OSP R0 

OSP Gana 

• w grudniu ubiegłego roku dokonano przeniesienia dotychczas użytkowanego IVECO UNIC GBA 3/16 przez 

OSP Przedmość do przedmiotowej jednostki OSP Gana  
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Wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby bezpieczeństwa publicznego oraz budowy 

systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania i zarządzania nimi 

Monitoring obiektów użyteczności publicznej. 

Wynajem Agencji Ochrony na imprezy plenerowe organizowane przez M-GOKiS. Częste koordynowanie 

inicjatyw społecznych przez M-GOKiS wraz z przejęciem odpowiedzialności za przebieg wydarzenia. 

Uczestnictwo w procesach planowania, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej dla potrzeb 

zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego 

OSP Praszka wykonała remont posadzki w garażach OSP. 

OSP KSRG Przedmość: 

• obecnie prowadzona jest przebudowa garażu wyjazdowego OSP Przedmość w celu wprowadzenia do 

podziału bojowego nowego samochodu Volvo 

OSP Wygiełdów 

• zrealizowała wymianę więźby i pokrycia dachowego na remizie OSP oraz remont pomieszczeń remizy 

Wdrożenie programów edukacyjnych w zakresie sytuacji kryzysowych i miejscowych zagrożeń 

ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nagłych zjawisk pogodowych, zagrożeń 

komunikacyjnych oraz zagrożeń pożarowych 

Działania i programy edukacyjne, udział w konkursach placówek oświatowych Gminy Praszka w zakresie 

sytuacji kryzysowych i miejscowych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających 

z sytuacji pandemicznej, nagłych zjawisk pogodowych, zagrożeń komunikacyjnych oraz zagrożeń pożarowych. 

Ponadto w szkołach prowadzone są ćwiczebne alarmy przeciwpożarowe i ewakuacje. 

4.5. Infrastruktura drogowa i towarzysząca 

Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja, remont dróg i obiektów inżynieryjnych, w tym budowa 

obwodnicy Praszki 

Współpraca z GDDKiA w Opolu w sprawie budowy obwodnicy Praszki. 

Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1911 w ganie. 

Przebudowa odcinka ul. Skłodowskiej w Praszce. 

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Praszce, 

Zmiany organizacji ruchu drogowego w celu uspokojenia centrum, ograniczenie ruchu pojazdów na korzyść 

pierwszeństwa pieszych 

W 2020 roku nie realizowano. 

Uzupełnienie numeracji dróg, oznaczeń dojazdu do ważniejszych obiektów i miejsc (osiedla, cmentarze, 

kościoły instytucje) 

W 2020 roku nie realizowano. 
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Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja, remont infrastruktury drogowej towarzyszącej, w tym 

ciągów pieszych, rowerowych, pieszorowerowych, parkingów i oświetlenia dróg 

Wykonano oświetlenie drogowe w Szyszkowie, Przedmościu i Rozterku. Wykonano dokumentację projektową 

dla budowy oświetlenia w Kuźniczce. 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. poprzez rozwój urządzeń sterowania ruchem drogowym 

oraz infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego 

W 2020 roku nie realizowano. 

Utwardzenie dróg gruntowych oraz modernizacja i poprawa stanu dróg transportu rolnego 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.  

Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego poprzez współpracę z przewoźnikami, utworzenie punktu 

zakupu biletów, udostępnienie jednolitego i aktualnego rozkład jazdy przewoźników publicznych 

i prywatnych na poszczególnych tabliczkach przystankowych 

W 2020 roku nie realizowano. 

4.6. Estetyka przestrzeni publicznej i ład publiczny 

Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji/Gminnego Programu Rewitalizacji oraz planu 

przeznaczenia i odnowy centrum miasta 

Gmina posiada Lokalny program Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017 – 2023, w ramach którego 

realizowano przebudowę i rozbudowę pływalni krytej w Praszce oraz rozpoczęto realizację przebudowy hali 

sportowej Kotwica. 

Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie budynków, budowli, 

układów urbanistycznych i ruralistycznych i w miarę możliwości nadawanie im nowych funkcji, w tym 

społecznych, kulturalnych, czy gospodarczych 

Realizacja projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce – rewitalizacja zdegradowanego 

budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje" ze środków Unii Europejskiej w ramach PRO WO – 

oddanie do użytkowania. 

Podopieczni ŚDS w Ganie pod opieką terapeutów dbają o ład i estetykę otaczającego terenu. Pielęgnują 

wcześniej zasadzoną roślinność. Co roku starają się upiększać otoczenie poprzez nowe nasadzenia drzew 

i krzewów. 

Muzeum w Praszce 

na bieżąco dbało o estetykę ogrodu muzealnego oraz wokół zabytkowego taboru kolejki wąskotorowej. 

Prezentacja zabytkowego taboru kolejki wąskotorowej usytuowanego w przestrzeni publicznej, jaką stanowi 

dostępny dla zwiedzających ogród muzealny, podnosi walory turystyczne miejsca oraz prowadzi do 

upowszechniania się wiedzy na temat historii naszego regionu i jego dziedzictwa kulturowo-historycznego. 

Muzeum w Praszce w 2020 roku wykonywało także prace mające na celu podniesienie estetyki zwiedzanych 

wystaw stałych (sala etnograficzna oraz sala przyrodnicza) i czasowych. 
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Dba o obiekty, którymi zarządza i dokłada starań do poprawy estetyki zieleni wokół obiektów, elewacji 

budynku, zawieszonych reklam. 

Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele 

kulturalne obiektów zabytkowych i cennych dla dziedzictwa historii i kultury (np. uporządkowanie 

i oznaczenie Cmentarza Żydowskiego) oraz zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie 

muzealiów, archiwaliów i innych zabytków ruchomych 

Obowiązkiem Gminy jest opracowanie raz na cztery lata programu opieki nad zabytkami. W 2017 r. został 

opracowany Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2017-2020, zatwierdzony Uchwałą 

Nr 247/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 roku. Program zawiera zabytki jakie 

posiadamy na terenie miasta i gminy oraz ich stan zachowania, a także wskazuje kierunki, w jaki sposób należy 

o nie dbać i które w pierwszej kolejności powinny być remontowane czy zabezpieczone przed dewastacją. 

4.7. Dziedzictwo przyrody i turystyka 

Współpraca w zakresie realizacji projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej, w tym 

na forum OF KNO 

W 2020 roku nie realizowano. 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody 

Corocznie przekazywane są z budżetu Gminy środki finansowe na działania i programy edukacyjne realizowane 

przez Szkoły Podstawowe. 

Realizacja działań przez wnioskodawców realizujących swoje projekty złożone do LGD „Górna Prosna” 

Współpraca w zakresie opracowania spójnej koncepcji szlaków, tras i ścieżek turystycznych/rowerowych/ 

pieszych/konnych/wodnych etc. oraz ich wytyczenie budowa/modernizacja/uporządkowanie/ 

oznakowanie, jak również promocja, m.in. w celu racjonalnego korzystania z zasobów z poszanowaniem 

potrzeb środowiska naturalnego 

Muzeum w Praszce 

stanowi jeden z podstawowych elementów turystyczno–krajoznawczych na mapie Gminy Praszka. Dzięki 

przystąpieniu Muzeum do projektu „Znaczki Turystyczne” Muzeum w Praszce stało się miejscem 

przyciągającym kolekcjonerów znaczków z całej Polski. W 2020 r. z okazji 40-lecia Muzeum został wydany 

znaczek jubileuszowy tzw. „joker”, który jest cennym nabytkiem dla kolekcjonerów. Ponadto zabytkowy tabor 

kolejki wąskotorowej prezentowany w muzealnym ogrodzie stanowi wyjątkową atrakcję turystyczną dla 

miłośników kolejnictwa. 

M-GOKiS 

od 2015 roku organizuje sportowo-edukacyjną imprezę rowerowo pieszą "Szlakiem Wieluńskiej Kolejki 

Wąskotorowej" - imprezę integrującą mieszkańców Gminy Praszka i powiatu wieluńskiego, wspiera Rajd 

Rowerowy w Strojcu, imprezy na terenie sołectw. Wspieranie inicjatyw lokalnych na terenie Gminy. 
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5. Obszar strategiczny nr 5: Zarządzanie w samorządzie 

5.1. E-usługi i procesy zarządzania 

Udział w tworzeniu systemów monitorowania procesów społeczno-gospodarczych w województwie oraz 

udział w tworzeniu instytucjonalnego zaplecza analitycznego dla zarządzania rozwojem, w tym w tworzeniu 

obserwatorium rozwoju regionu (regionalnego obserwatorium terytorialnego) 

W 2020 roku korzystano ze specjalistycznych szkoleń organizowanych przez fachowców z poszczególnych 

przydatnych w pracy dziedzin, m. in. rozmowa z trudnym klientem, znowelizowane przepisy o środkach 

przymusu bezpośredniego czy zagrożenia terrorystyczne i zarządzanie kryzysowe w gminie. Ponadto 

uczestniczono w szkoleniu o zasadach bezpieczeństwa podczas pandemii COVID – 19. Wszystkie zajęcia 

i szkolenia odbywały się w formie on-line. Tylko jedno szkolenie zorganizowane przez Krajową Radę 

Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP odbyło się w formie stacjonarnej przy ograniczonej liczbie 

uczestników, gdyż było ono powtarzane kilka razy. 

Udział w tworzeniu instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni 

województwa 

W 2020 roku nie realizowano. 

Sukcesywne opracowywanie dokumentów zagospodarowania przestrzennego 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Praszka 

uchwalone przez Radę Miejską w Praszce Uchwałą nr 168/XVII/2000 z dnia 27.06.2000 r. 

W roku 2013 podjęto Uchwałę nr 250/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Praszka. 

Wyżej wymienione plany i studium w 2018 roku zostały poddane ocenie poprzez podjęcie Uchwały 

nr 298/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Praszka. 

Po dokonaniu analizy planów i studium podjęto Uchwałę nr 299/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 

28 czerwca 2018 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka uchylając uchwałę z 25 kwietnia 2013 r. nr 250/XXVIII/2013 

r. Rady Miejskiej w Praszce. 

Przygotowywanie i wdrażanie dokumentów programowych 

W 2020 roku nie realizowano. 

Rozwijanie e-administracji 

Urząd Miejski kontynuował udział w projekcie "Urzędy dostępne online" przewidzianym do realizacji w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

W ramach projektu wdrożono system elektronicznego obiegu dokumentów, 10 formularzy interaktywnych na 

ePuap oraz dostarczono sprzęt komputerowy do obsługi systemów. 
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Rezerwacja i sprzedaż biletów do Kina "Polonez" w Praszce wg współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym 

poprzez możliwość internetowej rezerwacji i kupna biletów na dany seans. E-płatności na terenie Pływalni. 

Aktywna strona internetowa, profil na Facebooku (Kultura, Sport) 

5.2. Nowoczesne kadry administracji publicznej 

Pracownicy Urzędu uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach z zakresu prowadzonych 

spraw oraz nowelizacji przepisów prawnych. 

5.3. Współpraca z partnerami rozwoju 

Wzrost intensywności współpracy partnerów rozwoju poprzez: zwiększenie udziału organizacji 

pozarządowych jako partnera administracji samorządowej w zarządzaniu obszarem, promocję i tworzenie 

powiązań z partnerami rozwoju 

M-GOKiS 

Współpraca z ośrodkami kultury i sportu na terenie powiatu oleskiego i województwa opolskiego w zakresie 

organizowanych imprez, konkursów, szkoleń. 

5.4. Współpraca zewnętrzna 

Udział w procesach rozwojowych realizowanych na poziomie OF KNO 

W 2020 roku nie realizowano. 

Udział w procesach lobbingowych na rzecz obszaru i regionu, czy rozwój współpracy i partnerstw krajowych 

i międzynarodowych 

M-GOKiS 

Współpraca z jednostkami samorządowymi z terenu powiatu oleskiego i województwa opolskiego, ośrodkami 

kultury i sportu – w szczególności z Powiatu Oleskiego. Podtrzymywanie współpracy partnerskiej 

z mieszkańcami Mutterstadt. Współpraca zewnętrzna Sekcji Morsów Renifer, Sekcji Brydża Sportowego, 

drużyn piłki nożnej, siatkowej (młodzicy, seniorzy), grup plastycznych, muzycznych (Zespół Pieśni Ludowej 

„Prosna”, wokaliści Studia Piosenki) i teatralnych (Twój Teatr. Teatr Dorosłych) – które uczestniczą 

w spotkaniach regionalnych, wojewódzkich, krajowych. 

Nawiązywanie partnerstwa z polskimi miastami w celu nawiązania współpracy gospodarczej i czerpania 

nowych rozwiązań w zarządzaniu 

W 2020 roku nie realizowano. 
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