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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. 4615261

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 Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych
Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,

715, 716, 717, 718,719,720.

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.: 775.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.

Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.

Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.

Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.

Wydzia³ Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791.

PKS-em dro¿ej
- I - proszê zauwa¿yæ � od tamtego czasu, mimo galopuj¹cego wzrostu cen
benzyny, trzymali�my ich poziom. Uda³o siê nam przetrzymaæ jesieñ, zimê, a¿
do czerwca. D³u¿ej ju¿ nie mogli�my z podwy¿kami czekaæ, a przypomnê, ¿e
wcze�niej zdarza³y siê i takie lata, w których dwukrotnie ros³y ceny biletów.
Tym razem mogê zapewniæ, ¿e do koñca roku taka sytuacja na pewno siê nie
powtórzy.
- Poni¿ej� tabele z nowymi cenami.

Z dniem 02.05.2005 r. zatrudniono
w szkole na umowê o pracê Asystentkê
Romsk¹ w wymiarze 1 etatu, która zo-
sta³a wcze�niej przeszkolona i uzyska³a
kwalifikacje do zajmowania tego stano-
wiska. G³ównym miejscem zatrudnienia
jest Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Strzel-
cach Opolskich. Zawarte zosta³o rów-
nie¿ porozumienie z dwiema szko³ami
ogólnodostêpnymi � Publiczn¹ Szko³¹
Podstawow¹ Nr 7 i Publiczn¹ Szko³¹
Podstawow¹ Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich � w �rodowiskach, gdzie uczy siê
najwiêcej uczniów pochodzenia rom-
skiego. W ramach etatu Asystentka re-
alizowa³a 40 godzin w tygodniu � 10
godzin w PSP Nr 7, 10 godz. w PSP Nr
1 i 20 godz. w ZSS w Strzelcach Op.,
gdzie funkcjonowa³a w roku szkolnym
2005/06 �wietlica integracyjna i week-
endowa. Na zatrudnienie asystenta rom-
skiego otrzymano dotacjê w wysoko�ci
9.600,00 z³

Asystentka przeprowadzi³a wywia-
dy �rodowiskowe we wszystkich domach
romskich w naszym powiecie, zapozna³a
siê z potrzebami �rodowisk i rodzin dla
rozwoju i edukacji dzieci.

Zapozna³a siê z oczekiwaniami ro-
dziców, a tak¿e �rodowisk nauczaj¹cych
dziecko romskie. Wspó³pracowa³a z ro-
dzicami, pedagogami szkolnymi, dyrek-
torami, wychowawcami i nauczyciela-
mi, a tak¿e z instytucjami. Uczestni-
czy³a w realizacji zadañ statutowych
szkó³. Sta³a wspó³praca z Asystentem
Romskim zintegrowa³a �rodowisko rom-
skie bez wzglêdu na pochodzenie rodzin-
ne. Wyeksponowane zosta³y elementy
to¿samo�ci kulturowej tego �rodowiska.
Wspó³praca ze �rodowiskiem Romów w
Strzelcach Opolskich przebiega³a w at-
mosferze wzajemnej ¿yczliwo�ci, zro-
zumienia, z poszanowaniem tradycji i
zwyczajów. W okresie wakacji Asy-
stentka podnosi³a swoje kwalifikace
uczestnicz¹c w szkoleniu. Bra³a udzia³
równie¿ w imprezach kulturalnych or-
ganizowanych przez �rodowisko Romów
w Polsce. Utrzymuje sta³y kontakt z
Asystentami Romskimi w Polsce dzie-
l¹c siê do�wiadczeniami, wymieniaj¹c
pogl¹dy, materia³y. Uczniowie Romscy
i ich rodzice chêtnie i twórczo uczestni-
czyli w ¿yciu kulturalnym i sportowym
miasta i Powiatu.

Problemów organizacyjnych nie
by³o � zadania by³y realizowane rytmicz-
nie, na bie¿¹co, zgodnie z planem i do-
stosowane do aktualnych potrzeb i in-
dywidualnych uwarunkowañ rozwoju po-
szczególnych uczniów.

Ze �rodków pozyskanych w ramach
�Programu romskiego� w wysoko�ci
12.000,00 z³ przyst¹piono do adaptacji
starej kot³owni szkolnej na �wietlicê
integracyjn¹. Przeprowadzono szereg
robót ogólnobudowlanych maj¹cych na
celu przystosowanie tych pomieszczeñ
do prowadzenia zajêæ �wietlicowych.
Wymieniono stolarkê okienn¹ � wsta-
wiono okna antyw³amaniowe z ¿aluzja-
mi zewnêtrznymi w celu zapewnienia
bezpieczeñstwa osób i mienia. Dodat-
kowo przeprowadzono roboty wyburze-
niowe i murarskie � skuto betonowe po-
sadzki, zamurowano czopuchy komino-
we, zmieniono ustawienie �cian dzia³o-
wych, przygotowuj¹c tym samym po-
mieszczenia do spe³nienia celów sa-
nitarnych i higienicznych. Ten zakres
robót zosta³ zlecony dwóm firmom bu-
dowlanym. Zakres czê�ciowy robót zo-
sta³ odebrany przez Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego i Dyrektora ZSS w
Strzelcach Opolskich. Pomieszczenia
�wietlicy s¹ w trwa³ym Zarz¹dzie Dy-
rektora ZSS w Strzelcach Opolskich w

Realizacja �Programu na rzecz spo³eczno�ci romskiej�
w 2005 roku w Zespole Szkó³ Specjalnych

w Strzelcach Opolskich

budynku bêd¹cym w³asno�ci¹ Powiatu
Strzeleckiego. Na rok 2006 planujemy
przeprowadzenie remontu instalacji �
elektrycznej, wod. � kan, CO i dalszy
zakres robót wykoñczeniowych. Pro-
jekt zyska³ wstêpn¹ akceptacjê Sekre-
tarza Stanu w MSWiA. Zadanie to jest
w trakcie realizacji. Nie mniej jednak
�wietlica integracyjna i weekendowa
funkcjonowa³a w szkole od 01.09.05 r.
Korzystali z niej uczniowie ró¿nych
szkó³ naszego Powiatu zamieszkuj¹cy
w Strzelcach Opolskich. Zajêcia odby-
wa³y siê 2 razy w tygodniu � we wtorki
i czwartki w godzinach od godz. 15 �tej
do 17-tej. Poniewa¿ dzieci by³y w ró¿-
nym wieku i wykazywa³y ró¿ne zainte-
resowania jednocze�nie pracowa³o 2
nauczycieli. Do �wietlicy zapisanych
by³o 18 dzieci. Ponadto przychodzi³y
dzieci na pojedyncze zajêcia w celu uzy-
skania pomocy w lekcjach, na skutek
nieobecno�ci w szkole, lub niezrozumie-
nia partii materia³u. Wszyscy nauczy-
ciele posiadaj¹ pe³ne kwalifikacje peda-
gogiczne.

W co drugi weekend odbywa³y siê
zajêcia weekendowe z udzia³em uczniów
� uczestników �wietlicy, a tak¿e rodzi-
ców dzieci romskich. Zajêcia te odby-
wa³y siê w sobotê od godz. 15-tej i naj-
czê�ciej trwa³y do pó�nych godzin wie-
czornych. Z otrzymanych �rodków w
wysoko�ci 4000 z³ zakupiono posi³ki
dla uczestników zajêæ weekendowych.
W ramach tych zajêæ rodzice przeka-
zywali dzieciom tajniki sztuki kulinar-
nej, w poszanowaniu tradycji i w³asnej
to¿samo�ci. W czasie spotkañ opowia-
dano historie ¿ycia rodzin, interpreto-
wano prawo zwyczajowe, role w rodzi-
nie, rozmawiano z dzieæmi, �piewano,
tañczono, bawiono siê. Zapoznawano
siê z literatur¹ nt. ¿ycia Romów w Pol-
sce i dorobkiem artystycznym. Syste-
matycznie uczestniczy³o w zajêciach 9
rodzin romskich i ka¿dorazowo oko³o
40 dzieci w ró¿nym wieku.

Przygotowywano tematykê spo-
tkañ integracyjnych.

Z otrzymanych na potrzeby �wie-
tlicy �rodków w wysoko�ci 800 z³ zaku-
piono materia³y do pracy indywidual-
nej, a tak¿e stroje dla uczestników ko³a
tanecznego. Zajêcia ko³a prowadzi³o 2
instruktorów - mgr pedagogiki tañca �
pani Wies³awa Waloszek i Asystentka
Romska � pani Katarzyna Goman. Stro-
je s¹ w³asno�ci¹ �wietlicy w u¿ytkowa-
niu cz³onków ko³a. Wymiernym efek-
tem dzia³alno�ci �wietlicy jest popula-
ryzacja kultury romskiej w �rodowisku.
Zespó³ taneczny �M³ode Gwiazdy� wy-
stêpowa³ w czasie uroczystych obcho-
dów �wiêta szko³y im A. Kamiñskiego
w Strzelcach Opolskich w dniu 09.11.05
r.� zintegrowane �rodowisko romskie
wyst¹pi³o w repertuarze tañców cygañ-
skich.
Ponadto zespó³ wyst¹pi³ go�cinnie na V
Ogólnopolskim Turnieju Sumo w Hali
Sportowej PG Nr2 w Strzelcach Opol-
skich, a tak¿e na V Regionalnym Tur-
nieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych
w Hali Sportowej Zespo³u Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich.
W pa�dzierniku br zosta³ zorganizowa-
ny cykl spotkañ ze spo³eczno�ciami
szkolnymi, gdzie prezentowano histo-
riê i kulturê romsk¹. Spotkania przygo-
towali cz³onkowie �wietlicy.

Ze �rodków przyznanych na reali-
zacjê programu w 2005 roku w wysoko-
�ci 2000 z³ zakupiono komplet mebli z
przeznaczeniem na wyposa¿enie �wie-
tlicy romskiej, w których przechowy-
wany jest sprzêt u¿ytkowy do �wietlicy

Nasz cel - integracja
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