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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozosta³e numery  720
Wydzia³ Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystki i Promocji
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

stopniu niepe³nosprawno�ci w trak-
cie uczestnictwa w programie, po za-
liczeniu co najmniej pierwszego roku
nauki, a w przypadku form kszta³ce-
nia trwaj¹cych jeden rok � co najmniej
pierwszego semestru nauki.
Formy i zakres pomocy udzielanej
w ramach programu.
Pomoc finansowa w ramach progra-
mu udzielana jest w formie:
1. Dofinansowania kosztów nauki,
które w szczególno�ci obejmuj¹:
- op³aty za naukê (czesne),
- zakwaterowanie � w przypadku
nauki poza miejscem sta³ego zamiesz-
kania,
- dojazdy,
- koszty zwi¹zane z dostêpem do
Internetu (instalacja i abonament),
- uczestnictwo w zajêciach maj¹-
cych na celu podniesienie sprawno�ci
fizycznej lub psychicznej,
- zakup przedmiotów u³atwiaj¹-
cych lub umo¿liwiaj¹cych naukê, w
tym zakupu programów komputero-
wych, pamiêci przeno�nej USB, dys-
ków optycznych (np. CD) oraz dys-
kietek,
- wyjazdy organizowane w ramach
zajêæ szkolnych.
2. Stypendium specjalnego za szcze-
gólne osi¹gniêcia w nauce, które przy-
znawane jest:
- w uzasadnionych przypadkach
przez Prezesa Zarz¹du PFRON ze

Student - program
dla niepe³nosprawnych

�rodków przeznaczonych na realiza-
cjê programu,
- studentom studiów pierwszego
stopnia oraz studentom jednolitych
studiów magisterskich, jednak nie
wcze�niej ni¿ po zaliczeniu pierwsze-
go roku studiów,
- w oparciu o procedury realizacji
programu.

Terminy sk³adania wniosków :
Zgodnie z procedurami realizacji

programu wnioski o dofinansowanie
kosztów nauki w danym roku akade-
mickim (szkolnym) sk³adane s¹ w ter-
minie od 10 wrze�nia do 10 pa�dzier-
nika ka¿dego roku realizacji progra-
mu. Wnioskodawcy, którzy nie z³o¿¹
wniosku w w/w terminie (lub których
wniosek zosta³ zweryfikowany nega-
tywnie), mog¹ ubiegaæ siê o dofinan-
sowanie kosztów nauki dotycz¹cych
drugiego pó³rocza danego roku akade-
mickiego (szkolnego), w terminie od 1
lutego do 28 lutego ka¿dego roku re-
alizacji programu (w przypadku roku
przestêpnego � do 29 lutego).

Szczegó³owe informacje o progra-
mie wraz z wnioskiem dostêpne s¹ na
stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl (zak³adka �Progra-
my i zadania

PFRON�/ STUDENT II)
oraz w tut. Oddziale PFRON
pod nr tel. (077) 423 29 93.

dok. ze str. 3

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pó�niej-
szymi zmianami ) Starosta Strzelecki informuje, ¿e w lokalu Starostwa Powia-
towego w Strzelcach Opolskich, w terminie od 09.11.2009 do  30.11.2009
, w godzinach od 8.00 do 14.00 , zostanie wy³o¿ony do wgl¹du osób zaintereso-
wanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków dla tere-
nów wiejskich gminy Zawadzkie.
Dokumentacja tego projektu, sk³adaj¹ca siê z:
� rejestru gruntów,
� rejestru budynków,
� rejestru lokali,
� kartotek budynków,
� kartotek lokali,
� mapy ewidencyjnej,
opracowana zosta³a na podstawie  art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.
2027 ze zm.) oraz przepisów rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. Nr 38, poz. 454).
Wszyscy zainteresowani maj¹ prawo zapoznaæ siê w podanym terminie z ww.
dokumentacj¹, uzyskaæ niezbêdne wyja�nienia i zg³osiæ do protoko³u ewentual-
ne uwagi w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa le¿y w interesie zainteresowa-
nych, aby na tym etapie postêpowania zwi¹zanego z za³o¿eniem ewidencji
budynków, oraz modernizacj¹ ewidencji gruntów ujawniæ ewentualne b³êdy i
nieprawid³owo�ci.
Niestawienie siê w terminie i miejscu okre�lonym w niniejszej informacji nie
stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postêpowania.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego informuje,
i¿ dnia 23 listopada 2009 roku

odbêdzie siê posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania
wniosków o udzielenie  �wiadczeñ w ramach pomocy zdrowotnej

dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Wnioski o przyznanie �wiadczenia pieniê¿nego ze �rodków przeznaczo-
nych na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i
rencistów nale¿y sk³adaæ w sekretariatach placówek o�wiatowych w³a�ci-
wych ze wzglêdu na zatrudnienie do dnia 16 listopada 2009 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkó³ dla któ-
rych organem prowadz¹cym jest Powiat Strzelecki okre�la uchwa³a nr XX/
192/08 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie
okre�lenia rodzajów �wiadczeñ przyznawanych w ramach pomocy zdro-
wotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (do-
stêpna do wgl¹du w sekretariatach placówek o�wiatowych).

Jednym z warunków zachowania
dobrego stanu zdrowia jest prawid³o-
we od¿ywianie. Niezbêdne jest pra-
wid³owe zbilansowanie diety zarów-
no pod wzglêdem energetycznym, jak
i od¿ywczym oraz dopasowanie swo-
jego sposobu od¿ywiania do stylu
¿ycia jaki prowadzimy. Nie istnieje
jednak jeden produkt ¿ywno�ciowy,
który pokry³by zapotrzebowanie or-
ganizmu ludzkiego na wszystkie nie-
zbêdne sk³adniki od¿ywcze, dlatego
te¿ nasza dieta powinna byæ urozma-
icona pod wzglêdem produktów spo-
¿ywanych. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ
o dopasowaniu diety do w³asnych
potrzeb, szczególnie tych, które wy-
nikaj¹ ze stanu zdrowia.

Na opakowaniach produktów
¿ywno�ciowych mo¿na znale�æ wie-
le u¿ytecznych informacji ¿ywienio-
wych, które mog¹ byæ wykorzystane
przy uk³adaniu zbilansowanej diety.
Oznakowanie GDA stanowi uzupe³-
nienie tych informacji aby w przej-
rzysty dla konsumenta sposób poin-
formowaæ o sk³adnikach od¿ywczych
i warto�ci energetycznej oraz procen-
towym udziale dziennej diety, celem
zapobiegania chorobom ¿ywieniowo
zale¿nym.

Co to jest GDA?
GDA jest skrótem od angielskiego

Guideline Daily Amounts czyli Wska-
zane Dzienne Spo¿ycie polegaj¹ce na
okre�leniu warto�ci referencyjnej po-
ziomu spo¿ycia poszczególnych
sk³adników od¿ywczych w codzien-
nej diecie, odnosz¹cych siê do zaleca-
nych przez Instytut ¯ywno�ci i
¯ywienia w Warszawie dziennych
poziomów spo¿ycia przez przeciêt-
nego doros³ego, zdrowego cz³owieka,
dla którego warto�æ dobowego zapo-
trzebowania energetycznego wynosi
2000 kcal.

Znakowanie warto�ci¹ od¿ywcz¹

Znakowanie ¿ywno�ci
warto�ci¹ od¿ywcz¹ GDA

GDA polega na opatrzeniu produktu
w informacje na temat warto�ci ener-
getycznej, cukrów, t³uszczy, bia³ka,
kwasów t³uszczowych, sodu oraz in-
nymi sk³adnikami charakterystyczny-
mi dla danego produktu.

Dziêki oznaczeniom GDA w
szybki i ³atwy sposób mo¿na zapo-
znaæ siê z zawarto�ci¹ tych sk³adni-
ków, tak wa¿nych dla zdrowia  ka¿-
dego z nas. Jest to równie¿ mo¿liwo�æ
bezpo�redniego kontrolowania ilo�ci
spo¿ywanych w produktach  cukrów,
 t³uszczu, nasyconych kwasów t³usz-
czowych, soli oraz warto�ci energe-
tycznej (kcal). Jest to tym ³atwiejsze,
¿e warto�ci GDA na opakowaniach
podawane s¹ w przeliczeniu na por-
cjê produktu.

Coraz wiêcej producentów ¿yw-
no�ci decyduje siê na przyst¹pienie
do Ogólnopolskiego Dobrowolnego
Programu Znakowania Warto�ci¹
Od¿ywcz¹ GDA wychodz¹c naprze-
ciw zaleceniom �wiatowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO) w zakresie diety,
aktywno�ci fizycznej i zdrowia oraz
realizuj¹c zalecenia Komisji Europej-
skiej zwi¹zanych z profilaktyk¹
¿ywienia, nadwagi, oty³o�ci, chorób
kr¹¿eniowo�mia¿d¿ycowych oraz
cukrzycy.

Oto przyk³adowy schemat znakowa-
nia ¿ywno�ci warto�ci¹ od¿ywcz¹
GDA.

Opracowa³a:
Katarzyna Krêpa � Stefanik

PSSE w Strzelcach Opolskich

Do redakcji �Powiatu Strzeleckiego�

Piszê w imieniu w³asnym oraz innych rodziców dzieci w strzeleckich przed-
szkolach: dlaczego na tablicach og³oszeñ nie pojawiaj¹ siê w placówkach infor-
macje o zachorowaniach dzieci? Przecie¿ rodzice zazwyczaj informuj¹ o przy-
czynach nieobecno�ci malca w przedszkolu.

Np. informacja o tym, ¿e w�ród dzieci pojawi³o siê kilka przypadków
ró¿yczki jest wa¿na dla pozosta³ych rodziców, tak samo jak informacja o kilku
czy kilkunastu zachorowaniach spowodowanych rotawirusami. Nie mówi¹c
ju¿ o przypadkach wszawicy.

Zwracam siê wiêc z pytaniem, czy mo¿liwe by³oby zobligowanie dyrekcji
placówek przedszkolnych o wywieszania takich informacji? Od razu te¿ wyja-
�nienie: nie bêdzie mowy o naruszeniu ustawy o ochronie danych osobowych,
je�li informacja bêdzie np. brzmia³a tak: Informujemy, ¿e w przedszkolu zdarzy³y
siê dwa przypadki zachorowania na ró¿yczkê.

Matka 4-latka
(nazwisko do wiadomo�ci redakcji)

Informujê, ¿e w przedszkolach publicznych w gminie Strzelce Opolskie, w
przypadku zachorowañ dzieci na choroby zaka�ne wieku dzieciêcego, rodzice
innych dzieci zawiadamiani s¹ ustnie przez nauczycieli � wychowawców o
wyst¹pieniu takich zachorowañ.

Dyrektorzy przedszkoli publicznych zostali powiadomieni o wniosku ro-
dzica. Je¿eli rodzice dzieci przedszkolnych  bêd¹ bezpo�rednio przekazywaæ
dyrekcji przedszkoli o przyczynie nieobecno�ci dziecka  - z podaniem rozpo-
znania choroby  przez lekarza -  odpowiednia informacja zostanie umieszczona
na tablicy og³oszeñ  (z zachowaniem ochrony danych osobowych).

Z powa¿aniem - Marek ¯yczyñski
dyrektor Gminnego Zarz¹du O�wiaty i Wychowania

 w Strzelcach Opolskich

List przekazali�my do GZOiW. Oto odpowied�


