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Jest taki Dom ...

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Lenicy
tel. 4615253
Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, 4636744
e-mail: dpskadlub@go2.pl
Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm
Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsazawa@interia.pl
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
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 Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: SMMKadlub@go2.pl

Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy
w Lenicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny
tel. 4615473
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
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
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S T R Z E L E C K I

wiat jest dla wszystkich
Nikt nie napisa³ w ¿adnej ksi¹¿ce
I¿ by³ on stworzony dla ³adnych i zdrowych
Ka¿dy w nim znajdzie swoje w³asne miejsce
Poród wiecznie zielonych lasów iglastych, niedaleko Strzelec Opolskich,
usytuowane jest niewielkie miasteczko  Zawadzkie. Jego dzieje cile zwi¹zane s¹ z hutnictwem ¿elaza i nazwiskiem hr. Andrzeja Renarda, który by³ za³o¿ycielem huty i osady Zawadzkie w 1836 roku.
G³ówn¹ atrakcjê miejscowoci stanowi prawdziwa pere³ka architektury,
nawi¹zuj¹ca do stylu pruskiego w budownictwie  Zameczek (1856). Usytuowany jest w lesie, w pobli¿u malowniczej, meandruj¹cej zygzakami w g¹szczu rolinnoci rzeki Ma³ej Panwi.
W Zameczku i jego bajkowej scenerii sw¹ siedzibê znalaz³ Dom Pomocy
Spo³ecznej dla Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Intelektualnie.
Od 1 stycznia 1976 roku prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Szkó³
Chrzecijañskich. Zgromadzenie zosta³o powo³ane do ¿ycia we Francji w XVII
w. przez wiêtego Jana de la Salle (1651  1719) w roku 1680.
Jest to zakon, którego g³ównym charyzmatem jest praca wród dzieci i
m³odzie¿y, kszta³cenie, praca opiekuñczo  wychowawcza z dzieæmi wymagaj¹cymi szczególnej troski  niepe³nosprawnymi intelektualnie, zaniedbanymi spo³ecznie.
Dom Pomocy Spo³ecznej otacza swoj¹ opiek¹ stu ch³opców w wieku od 7
do 47 lat, którzy z racji osobistych, rodzinnych, szkolnych lub socjalnych
potrzebuj¹ pomocy w pewnym momencie ich ¿ycia.
Celem Domu Pomocy Spo³ecznej jest zaspokojenie potrzeb osobowych,
zdrowotnych, bytowych, spo³ecznych, kulturalnych i religijnych dzieci i m³odzie¿y w sposób i w stopniu umo¿liwiaj¹cym im godne ¿ycie, przy zachowaniu nadrzêdnych wartoci jak: godnoæ, intymnoæ, wolnoæ i poczucie bezpieczeñstwa.
Oprócz zabiegów opiekuñczo-wychowawczych i zajêæ organizowanych
przez opiekunów mieszkañcy poddawani s¹ wp³ywom ró¿nych terapii i zajêæ
specjalistycznych, które obejmuj¹: muzykoterapiê, fizjoterapiê, plastykê, ceramikê, hipoterapiê, zajêcia sportowe, harcerstwo.
Praca wychowawcza i terapeutyczna jest niezwykle wa¿nym elementem
pracy domu, sprzyjaj¹cym wszechstronnemu rozwojowi osobowoci jego
mieszkañców. Rozwojowi ulega zarówno sfera emocjonalna, jak równie¿ motoryka, intelekt, umiejêtnoci wspó³¿ycia w grupie i spo³eczeñstwie, a zakres
umiejêtnoci i dowiadczeñ stale jest wzbogacany.

Patrz na moj¹ si³ê a nie s³aboæ,
dzisiaj zrobi³em to, co wczoraj by³o niemo¿liwe
Do elementów niezbêdnych cz³owiekowi w jego istocie nale¿y poczucie
bycia potrzebnym oraz odczuwanie przynale¿noci do grupy zajmuj¹cej siê
pozytywnym i sensownym dzia³aniem. Potrzeba samodzielnego kszta³towa-

Dzia³alnoæ kulturalna Domu Pomocy
Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich
z filiami w Szymiszowie i Lenicy
Gdy mowa o integracji, zazwyczaj ma siê na myli zbli¿enie i poznawanie ludzi
niepe³nosprawnych. A przecie¿ to pojêcie jest znacznie szersze. Obejmuje tak¿e na
przyk³ad bliskie kontakty starszych podopiecznych DPS z m³odzie¿¹ szkoln¹. I
nie s¹ to kontakty wymuszone czy odgórnie nakazane.
W styczniu m³odzie¿ zaprezentowa³a jase³ka i ró¿ne monta¿e s³owno-muzyczne
zwi¹zane z okresem Bo¿ego Narodzenia. Bardzo mi³ym akcentem by³y drobne
upominki, które m³odzi ludzie wraz z ¿yczeniami podarowali mieszkañcom.
W naszej filii w Szymiszowie odby³ siê coroczny wieczór kolêd, w czasie którego nasi mieszkañcy zaprezentowali przygotowane przez siebie jase³ka. Nale¿y
tutaj podkreliæ, ¿e mieszkañcy byli nie tylko aktorami, ale i plastykami - przy
wsparciu pracowników, z wielkim zaanga¿owaniem samodzielnie wykonali scenografiê i stroje. W trakcie wieczoru wyst¹pi³ tak¿e chór Tryl z Toszka oraz
uczniowie Szko³y Muzycznej ze Strzelec Opolskich i M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
ze wibia. Zaprezentowano nie tylko znane polskie kolêdy, ale równie¿ piewane w
innych krajach. Z wielkim wzruszeniem i radoci¹ mieszkañcy piewali kolêdy w
jêzyku niemieckim, wracaj¹c tym samym w mylach do lat dzieciñstwa.
Luty to czas zabaw karnawa³owych. Nie zabrak³o ich równie¿ w naszych Domach, a ¿e po³¹czone by³y z ró¿nymi konkursami i grami  tym wiêksza by³a
radoæ.
W Szymiszowie goci³ Teatr Ma³ych Form Artystycznych z Krakowa, którego
aktorzy przedstawili sztukê pt. Skarbnikowe dary.
Jak widaæ  pocz¹tek roku nie by³ nudny. Podobnie zapowiadaj¹ siê kolejne miesi¹ce. W tym roku jeszcze wiele razy mieszkañcy naszych Domów bêd¹ uczestniczyli
w ró¿nych spotkaniach i bawili siê przy wielu okazjach. To bardzo wa¿ny i potrzebny aspekt aktywizacji, a równoczenie - jeden z podstawowych elementów jakoci
us³ug wiadczonych przez nasze domy.
Stanis³aw Marek
Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskich z fili¹ w Szymiszowie i fili¹ w Lenicy

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220
Wydzia³ Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153
Wydzia³ Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203
Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomociami
wew. 105, 140, 133, 137
Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany
wew. 215, 217, 249
Wydzia³ Organizacyjny
Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych
wew. 219

nia tworzyw, budowania, konstruowania i porz¹dkowania wed³ug jakiego,
choæby skrajnie prostego, ale w³asnego planu jest w³aciwoci¹ natury ludzkiej.
U niepe³nosprawnych intelektualnie pozbawionych uczenia siê, mo¿na
zauwa¿yæ nie tylko brak rozwoju, ale równie¿ zapominanie tego, czego ju¿ siê
nauczyli. Tak wiêc konieczna jest oferta aktywizuj¹ca. Niepe³nosprawny powinien w regularnych odstêpach czasu dowiadczaæ czego, co sprawia mu
radoæ i przyjemnoæ i co bêdzie póniej mi³ym wspomnieniem.
Dorobek artystyczny naszych podopiecznych dostrzegany jest przez wielu
mieszkañców zarówno regionu opolskiego podczas ró¿nego rodzaju, kiermaszy i aukcji odbywaj¹cych siê w Strzelcach Op., jak i poza naszym regionem,
czego przyk³adem jest aukcja zorganizowana przez kobiec¹ organizacjê Soroptimist International of Poland oraz hipermarket Tesco.
Talenty muzyczne, kryj¹ce siê w duszach naszych wychowanków, a wyci¹gane na wiat³o dzienne podczas zajêæ muzykoterapii, reprezentowane s¹ na
ró¿nego rodzaju konkursach i festiwalach, jak np.: Powiatowy Festiwal Piosenki i Tañca, czy Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych, Chor¹gwiany Festiwal
Piosenki i Tañca Werbelek
Prê¿n¹ grupê reprezentuj¹c¹ nasz Dom w dziedzinie sportu stanowi¹ cz³onkowie klubu sportowego Lene Skrzaty, który funkcjonuje na terenie naszego Domu ju¿ od 1999 r. i podlega pod oddzia³ Regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska. Najwiêkszy nacisk k³adzie siê na: lekk¹ atletykê, kolarstwo i tenis
sto³owy.
W 1998 roku bylimy organizatorami i gospodarzami Turnieju Tenisa Sto³owego i Halowej Pi³ki No¿nej, a w 2001 roku Wojewódzkiego Turnieju Tenisa
Sto³owego. Równie¿ w 2001 roku bylimy zaproszeni na Europejskie Zawody
Lekkoatletyczne w Brandenburgii.
Z ka¿dych zawodów, których jestemy uczestnikami, przywozimy wyró¿nienia i medale.
W nawi¹zaniu do istniej¹cej w 1976 r. dru¿yny harcerskiej reaktywowano
funkcjonuj¹c¹ dzi 19 Dru¿ynê Harcersk¹ Nieprzetartego Szlaku Leni Ludzie. Dru¿yna liczy 12 harcerzy. S¹ to ch³opcy niepe³nosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
G³ówne za³o¿enia pracy dru¿ynowej to:
- wyrobienie dzielnoci i odwagi, zaradnoci i pomys³owoci,
- budzenie poczucia odpowiedzialnoci,
- pobudzanie do wiadomej pracy nad sob¹,
- nawi¹zanie kontaktu z innymi  integracja,
- udzia³ ZHP ze szczególnym ukierunkowaniem na dru¿yny nieprzetartego
szlaku,
- zaliczanie zadañ zespo³owych, zleconych przez Hufiec,
- udzia³ w zimowiskach i obozach.
Te za³o¿enia realizowane s¹ podczas organizowanych imprez harcerskich
takich jak: Hufcowy Turniej Tenisa Sto³owego, obchody wiêta patrona harcerzy w. Jerzego, pielgrzymka ZHP na Jasn¹ Górê, zlot Hufca. Na terenie
naszego Domu organizowane jest co roku wiêto Pieczonego Ziemniaka,
Dzieñ Dziecka, czy harcerska akcja letnia.
Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i M³odzie¿y w Zawadzkiem to nie tylko
Dach nad g³ow¹, strawa, odzie¿ i szczoteczka do zêbów, to subtelna sieæ
wp³ywów, bodców i zahamowañ . to laboratorium ducha ludzkiego, który
rozwijaj¹c siê i potê¿niej¹c, sam znajduje najodpowiedniejsz¹ dla siebie strawê (J. Babicki).
OPRAC. br. Pawe³ Siennicki

Praktyki zawodowe ...
Praktyka odbywa siê w ró¿nych instytucjach, takich jak:
- Urz¹d Skarbowy w Strzelcach
Opolskich
- Urz¹d Miasta w Strzelcach Opolskich
- Powiatowe Biuro Pracy Strzelce
Opolskie
- Bank PKO BP Strzelce Opolskie
- Biuro Rachunkowe Joanna
Strzelce Opolskie
- oraz dziale ekonomicznym Zespo³u
Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
W czasie praktyki w banku
uczniowie zapoznaj¹ siê z:
- przedmiotem i zakresem dzia³ania
banku
- bankow¹ obs³ug¹ jednostek gospodarczych
- zasadami i warunkami kredytowania
- bankow¹ obs³ug¹ bud¿etu.
W czasie odbywania praktyki w
Urzêdzie Skarbowym i organach finansowych porednicz¹cych w rozliczeniach z bud¿etem zapoznaj¹ siê
z nastêpuj¹cymi zagadnieniami:

Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³ Gospodarki
Mieniem Powiatu
wew. 144,146
Zespó³ ds. Promocji Powiatu
wew. 218, 230

c.d. ze str. 3

- przedmiotem i zakresem dzia³alnoci finansowej urzêdów
- podatkowymi i niepodatkowymi
rozliczeniami podmiotów gospodarczych
- powi¹zaniami organów finansowych z bankami i bud¿etem
- skutkami finansowymi wynikaj¹cymi z nieuiszczania podatków.
Ucz¹ siê tak¿e kulturalnej obs³ugi
klienta, prowadzenia rozmowy z
klientem oraz prawid³owymi dzia³aniami zgodnymi z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa.
Kierownik szkolenia praktycznego
Eugeniusz Romanowicz

