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I.  Kategoria: DZIA£ALNO�Æ SPORTOWA
Artur Pietrucha � wychowanek i zawodnik Autonomicznej Sekcji Pi³ki Rêcz-
nej Zawadzkie,
Sebastian Roter � zawodnik  Szkolnego Klubu Sportowego �Technik Komor-
na�,
LZS Le�nica � Ludowy Zespó³ Sportowy dzia³aj¹cy od 1947 roku.

II.  Kategoria: DZIA£ALNO�Æ KULTURALNA
Chór Bazyliki w Górze �w. Anny � �Bogu na chwa³ê, ludziom ku rado�ci�, to
g³ówne motto towarzysz¹ce jego cz³onkom podczas wszystkich koncertów,
Krystian Gajda � dyrektor Publicznej Szko³y Muzycznej I stopnia w Le�ni-
cy, od chwili jej powo³ania, czyli od 1993 roku,
Zespó³ Szkolno � Gimnazjalny ¯êdowice � organizator wielu imprez kultu-
ralnych promuj¹cych �l¹skie zwyczaje i tradycje rodzinne.

III.  Kategoria: DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Ewa Ptok � So³tys Centawy, która ideê s³u¿enia innym realizuje poprzez pracê
spo³eczn¹,
Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Strzelcach Opolskich � s³u¿y
i pomaga ludziom od stu czterdziestu piêciu lat,
Józef Swaczyna � od 2004 roku Starosta Powiatu Strzeleckiego.

IV.  Kategoria: DZIA£ALNO�Æ WYCHOWAWCZA
Piotr Bajor � od 2002 roku zaanga¿owany w dzia³alno�æ LZS w Le�nicy, a od
dwóch lat prezes tego Klubu
Jolanta Lamm � nauczycielka z 23-letnim sta¿em pracy, od 1997 roku pe³ni
funkcjê dyrektora Zespo³u Placówek O�wiatowych w Otmicach,
Eugeniusz Szymaniec � wieloletni dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr
1 w Strzelcach Opolskich, wychowawca m³odzie¿y.

V.  Kategoria: DZIA£ALNO�Æ GOSPODARCZA
Spó³dzielnia Mleczarska Rolników �l¹skich w Kad³ubie � powsta³a w
1992 roku jako efekt autentycznego, oddolnego, samozorganizowania siê pro-
ducentów mleka,
Hubert Palm � przedsiêbiorca z Izbicka, mened¿er, lider spo³eczno�gospo-
darczy
Ireneusz Goliszewski � przedsiêbiorca strzelecki, w³a�ciciel zabytkowego
obiektu �Browar�

Nominowani do nagrody
�Laur Ziemi Strzeleckiej�

- za osi¹gniêcia w roku 2008      Nasz Punkt Konsultacyjny dla
rodziców i opiekunów dzia³a od wrze-
�nia 2008r. Jego celem jest wspoma-
ganie osób najbli¿szych naszym wy-
chowankom w sytuacjach trudnych,
konfliktowych, kryzysowych, ale
tak¿e w tych codziennych, zwyczaj-
nych.
       Wspólne rozwi¹zywanie napo-
tykanych trudno�ci przynosi nam
wiele satysfakcji, a co najwa¿niejsze
-  znacznie u³atwia pracê z dzieæmi
przejawiaj¹cymi szczególne potrze-
by rozwojowe. Bie¿¹cy kontakt z
rodzicami pozwala na szersz¹ orien-
tacjê w sytuacji naszych uczniów i
daje nam poczucie, ¿e �trzymamy
rêkê na pulsie�, a wiêc jest mniej
prawdopodobne, ¿e przeoczymy co�
istotnego. Wspólnie tworzymy sieæ
wsparcia, obejmuj¹c¹ nie tylko ro-
dziców, pracowników szko³y, ale
tak¿e instytucje i inne osoby mog¹-
ce s³u¿yæ pomoc¹ w wielu aspek-
tach, kiedy rodzic czuje siê bezrad-
ny i �zbywany� w samotnych  po-
szukiwaniach rady czy oparcia.
       Naszym podstawowym zada-
niem jest przezwyciê¿anie poczucia
bezradno�ci i osamotnienia rodziców
i opiekunów napotykaj¹cych na trud-
no�ci oraz mobilizowanie ich do kon-
struktywnego dzia³ania. Czêsto jest
to d³ugotrwa³a praca, daleko wykra-
czaj¹ca poza �konsultacyjne� ramy,
wieloetapowa i mozolna. Jednak ka¿-
dy kontakt z pozaszkolnym �rodo-
wiskiem ucznia zwiêksza szanse
skutecznej pomocy.

Krótki raport z dzia³alno�ci
Punkt Konsultacyjny w Specjalnym O�rodku Szkolno �Wychowawczym  w Le�nicy.

       Oczywi�cie - nie wszystkie
sprawy, z którymi siê stykamy w
pracy, napawaj¹ optymizmem i ro-
kuj¹ pozytywnie. Nieraz rodzic
zg³aszaj¹cy siê z problemem liczy
na natychmiastowy skutek dzia³a-
nia szko³y, nie widz¹c, ¿e koniecz-
na jest przede wszystkim zmiana
jego postêpowania w domu. Cza-
sem rodzice licz¹ na to, ¿e szko³a i
pracuj¹cy w niej specjali�ci zrekom-
pensuj¹ ich w³asn¹ niekonsekwen-
cjê wychowawcz¹. Wtedy nasza
praca koncentruje siê na rozwijaniu
poczucia odpowiedzialno�ci i �wia-
domo�ci wychowawczej.
       Wiele trudno�ci, z jakimi zg³a-
szaj¹ siê rodzice i opiekunowie wy-
nika z niewystarczaj¹cych informa-
cji czy te¿ mylnych przekonañ do-
tycz¹cych upo�ledzenia umys³owe-
go. Z niewiedzy wynika ich lêk i
niepewno�æ co do rzeczywistych
mo¿liwo�ci dzieci, w¹tpliwo�ci co
do dalszych perspektyw kszta³ce-
nia i, wreszcie, szans na samodziel-
no�æ w przysz³o�ci.   W ramach
Punktu udzielamy porad co do wy-
boru dalszej drogi kszta³cenia oraz
diagnozujemy aktualny poziom roz-
woju, dziêki czemu rodzic uzysku-
je orientacjê niezbêdn¹ mu w opty-
malnym wspieraniu dziecka.
          Nasi uczniowie maj¹ mo¿li-
wo�æ uzyskania pe³nej diagnozy
psychologicznej, je�li tylko rodzic
wyrazi tak¹ chêæ. Ka¿dy rodzic,
który zechce, by jego dziecko zo-
sta³o zbadane przez psychologa w

szkole, uzyska szczegó³owy opis wy-
ników i opiniê psychologiczn¹ sporz¹-
dzan¹ po badaniach. Oczywi�cie � o
wynikach informujemy w pierwszej
kolejno�ci uczniów, którzy dowiaduj¹
siê o swoich mocniejszych i s³abszych
stronach, a tak¿e, nad jakimi umiejêt-
no�ciami popracowaæ.
          Opinie psychologa szkolnego s¹
brane pod uwagê m.in. przez komisje
orzekaj¹ce o stopniu niepe³nospraw-
no�ci przy Powiatowych Centrach Po-
mocy Rodzinie, a tak¿e przez lekarzy
neurologów i psychiatrów w przypad-
ku, gdy uczeñ korzysta z opieki spe-
cjalistycznej.
      Zdarza siê, ¿e rodzice zg³aszaj¹ siê
po uzyskaniu przez dziecko okre�lo-
nej diagnozy neurologicznej czy psy-
chiatrycznej. Wtedy staramy siê roz-
wiaæ w¹tpliwo�ci i dziel¹c siê nasz¹
wiedz¹, udzieliæ fachowej informacji.
Nasze dzia³ania nastawione s¹ wtedy
na wspomaganie terapii farmakologicz-
nej w³a�ciwymi dzia³aniami terapeu-
tycznymi i rewalidacyjnymi.
          Praca w Punkcie daje mo¿liwo�æ
obserwowania, ¿e ci¹gle wzrasta �wia-
domo�æ rodziców i ich samodzielno�æ
w poszukiwaniu rozwi¹zañ. Daje to
du¿o satysfakcji i codziennie utwier-
dza w przekonaniu, ¿e warto podej-
mowaæ wspólne wyzwania. Zapra-
szam rodziców i opiekunów naszych
uczniów do korzystania z Punktu.
          Istnieje mo¿liwo�æ kontaktu te-
lefonicznego pod numerem (077) 461
52 16.

 Karolina Wizner - psycholog w
SOSW w Le�nicy

Burmistrz Strzelec Opolskich za-
prasza na kolejne Strzeleckie Targi
Wiosenne w dniach 25 � 26 kwietnia.
W tym roku targi zostan¹ przenie-
sione z targowiska do centrum mia-
sta na Plac ̄ eromskiego.

Targi sta³y siê ju¿ tradycyjnym
miejscem wiosennych spotkañ przed-
siêbiorców bran¿y budowlanej i ogrod-
niczej z mieszkañcami powiatu strze-
leckiego. Swoje wyroby i us³ugi ofe-
rowaæ bêd¹ m.in. firmy �lusarskie,
grzewcze, dekarskie, elektryczne,
dostawcy systemów oczyszczania
�cieków, hurtownie budowlane, pro-
ducenci okien, drzwi, schodów, me-
bli i wyposa¿enia wnêtrz oraz pro-
ducenci mebli ogrodowych. W�ród
piêædziesiêciu wystawców zobaczy-
my firmy nawet z województw Dol-
no�l¹skiego i �l¹skiego.

Strzeleckie Targi Wiosenne
w nowym miejscu

Regionalny fina³ konkursu orga-
nizowanego przez Centralne Mu-
zeum Jeñców Wojennych, Stowarzy-
szenie Przyjació³ CMJW oraz Kura-
torium O�wiaty w Opolu potwier-
dzi³ efekty realizowanego w strzelec-
kim ogólniaku projektu Szkolnego
Klubu Regionalno-Turystycznego,
który dotyczy³ tego opolskiego Miej-
sca Pamiêci Narodowej.

Jesienny wyjazd do Centralnego
Muzeum Jeñców Wojennych w  £am-
binowicach, zwiedzenie rowerowej
�cie¿ki historyczno-przyrodniczej
oraz terenów poobozowych zainspi-
rowa³y uczniów do bli¿szego przyj-
rzenia siê dziejom tego niezwyk³ego
miejsca. Prawie osiemdziesi¹t lat hi-

Miejsca pamiêci
na �l¹sku Opolskim ...

Strzeleckie Targi Wiosenne pomy-
�lane s¹ jako impreza rodzinna. Do-
ro�li mog¹ zrobiæ zakupy, wzi¹æ udzia³
w pokazach sprzêtu i nowoczesnych
technologii. Na dzieci czeka weso³e
miasteczko. Podczas targów policja
prowadziæ bêdzie akcjê znakowania
rowerów.

Dla zwiedzaj¹cych przygotowa-
no nagrody, m.in. telewizor LCD, me-
ble ogrodowe, odtwarzacz DVD, ko-
siarka do trawy, armatura ³azienko-
wa, rower itd. Wystarczy tylko
przyj�æ na targi i byæ obecnym pod-
czas poszczególnych losowañ.

Wstêp na targi oczywi�cie jest
bezp³atny.

Hala namiotowa otwarta bê-
dzie w sobotê i niedzielê od 9.00
do 18.00.

storii obozów to czas bolesnych do-
�wiadczeñ, kszta³tuj¹cych historiê
relacji polsko-niemieckich na Opolsz-
czy�nie. Krzy¿e na ³ambinowickim
cmentarzu, podpisane nazwiskami w
wielu ró¿nych jêzykach, przemawiaj¹
dzi� do m³odzie¿y jednak raczej na
rzecz zrozumienia, dialogu i toleran-
cji ani¿eli jako argument w licytacji
,,za� i ,,przeciw�.

W tegorocznej, czwartej ju¿ edy-
cji konkursu ,,Obozy w Lamsdorf/
£ambinowicach�, wziêli udzia³ pierw-
szoklasi�ci: Damian Sklorz i Marcin
Malecko. Marcin, debiutuj¹cy w kon-
kursie o tej tematyce, zaj¹³ fina³owe
trzecie miejsce.

Dorota Maækula
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Powiat Strzelecki na realizacjê
zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecz-
nej i zawodowej w roku 2009 otrzy-
ma³ �rodki PFRON w wysoko�ci
829 778,00 z³, a Uchwa³¹ Nr XXVII/
250/09 Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 lutego 2009 r. okre�lono
podzia³ �rodków finansowych
PFRON na poszczególne zadania.
Podzia³ �rodków PFRON przezna-
czonych na finansowanie w 2009
roku zadañ z zakresu rehabilitacji
spo³ecznej oraz obowi¹zuj¹ce zasa-
dy przyznawania dofinansowañ
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Uczestnictwo osób niepe³no-
sprawnych i ich opiekunów w tur-
nusach rehabilitacyjnych.

Na realizacjê zadania przyzna-
no kwotê: 95 209,00 z³. W ramach
tego zadania przyjêto Uchwa³¹ Nr
405/2009 Zarz¹du Powiatu Strzelec-
kiego z dnia 20 marca 2009 roku na-
stêpuj¹ce zasady dofinansowañ:
a) Pierwszeñstwo w uzyskaniu
dofinansowania maj¹ osoby niepe³-
nosprawne, które posiadaj¹ orzecze-
nia o zaliczeniu do znacznego i
umiarkowanego stopnia niepe³no-
sprawno�ci albo równowa¿ne, oso-
by niepe³nosprawne w wieku do 16
lat albo w wieku do 24 lat ucz¹ce siê
i niepracuj¹ce bez wzglêdu na sto-
pieñ niepe³nosprawno�ci,
b) Obowi¹zuj¹ce kwoty dofinanso-
wañ w roku 2009:
* 711 z³ � dla osób niepe³nospraw-
nych ze znacznym stopniem niepe³-
nosprawno�ci, osób niepe³nospraw-
nych w wieku do 16 roku ¿ycia oraz
osób niepe³nosprawnych w wieku od
16 do 24 lat ucz¹cych siê i niepracu-
j¹cych, bez wzglêdu na stopieñ nie-
pe³nosprawno�ci,
* 658 z³ � dla osób niepe³nospraw-

PCPR informuje
nych z umiarkowanym stopniem
niepe³nosprawno�ci,
* 605 z³ � dla osób niepe³nospraw-
nych z lekkim stopniem niepe³no-
sprawno�ci,
* 474 z³ � dla opiekunów osób nie-
pe³nosprawnych,
* 474 z³ � dla osób niepe³nospraw-
nych zatrudnionych w zak³adzie pra-
cy chronionej, niezale¿nie od posia-
danego stopnia niepe³nosprawno�ci.
2.  Sport, kultura, rekreacja i tu-
rystyka osób niepe³nosprawnych.
Na realizacjê zadania przeznaczono
kwotê: 17 460,00 z³. Wnioski zo-
stan¹ rozpatrzone zgodnie z przy-
jêtymi przez Powiatow¹ Spo³eczn¹
Radê ds. Osób Niepe³nosprawnych
dzia³aj¹c¹ przy Staro�cie Strzeleckim
zasadami z dnia 16.03.2009 r.:
* ka¿dej organizacji zostanie przy-
znane dofinansowanie tylko do jed-
nego  z³o¿onego wniosku,
* przyjêto wska�nik dofinansowa-
nia w wysoko�ci 45% kwoty wnio-
skowanego dofinansowania,
* przyznanie w ca³o�ci wniosko-
wanego dofinansowania Polskiemu
Zwi¹zkowi Niewidomych � Ko³o
Strzelce Op.,
* przyznanie Polskiemu Zwi¹zko-
wi Emerytów i Rencistów 71%
kwoty wnioskowanego dofinanso-
wania (do jednego zadania).
3. Zaopatrzenie w sprzêt rehabi-
litacyjny, przedmioty ortopedycz-
ne i �rodki pomocnicze przyzna-
wane osobom niepe³nosprawnym.
Na realizacjê zadania przeznaczono
kwotê: 126 333,00 z³. Wzglêdem tego
zadania Powiatowa Spo³eczna Rada
ds. Osób Niepe³nosprawnych przy-
jê³a nastêpuj¹ce zasady przyznawa-
nia dofinansowañ:
a) zaopatrzenie w sprzêt rehabili-
tacyjny:

* obni¿yæ wysoko�æ dofinansowa-
nia do 45% kosztów danego sprzêtu
dla osób indywidualnych,
* zrezygnowaæ z dofinansowania
sprzêtu rehabilitacyjnego dla instytu-
cji.
b) zaopatrzenie w przedmioty orto-
pedyczne i �rodki pomocnicze � dofi-
nansowania w tym zakresie pozostaj¹
na tym samym poziomie, jak w latach
ubieg³ych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
4. Likwidacja barier architektonicz-
nych, w komunikowaniu siê i tech-
nicznych,  w zwi¹zku z indywidual-
nymi potrzebami osób niepe³no-
sprawnych.
Na realizacjê zadania przyznano kwo-
tê: 86 896,00 z³. Do tego zadania Po-
wiatowa Spo³eczna Rada ds. Osób Nie-
pe³nosprawnych przyjê³a tylko w czê-
�ci obowi¹zuj¹ce zasady dofinanso-
wañ:
a) likwidacja barier w komunikowa-
niu siê i technicznych:
* obni¿yæ wysoko�æ dofinansowa-
nia do 65% kosztów danego urz¹dze-
nia,
* zrezygnowaæ obecnie w ramach
zadania �likwidacji barier w komuni-
kowaniu siê� z dofinansowania  do
sprzêtu i oprogramowania kompute-
rowego. W razie niewykorzystania lub
pozyskania dodatkowych �rodków fi-
nansowych z³o¿one w tym zakresie
wnioski zostan¹ rozpatrzone ponow-
nie.
b) likwidacja barier architektonicz-
nych � zasady w tym zakresie zostan¹
opracowane w pó�niejszym terminie.
5.  Koszty dzia³alno�ci Warsztatów
Terapii Zajêciowej w Zawadzkiem.
Na realizacjê zadania przyznano kwo-
tê: 443 880,00 z³ (zgodnie z obowi¹-
zuj¹cym algorytmem).


