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Reklama firmy jest dodatkow¹ nagrod¹ w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego

Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju
Edukacji i Rehabilita-
cji Osób Niepe³no-
sprawnych ju¿ po
raz kolejny zadba³o o
atrakcje dla uczniów
Zespo³u Szkó³ przy
DPS i pensjonariu-
szy DPS-u w Kad³u-
bie i zorganizowa³o
wyjazd do kina.

W dniu 17 wrze-
�nia, 43 uczestników
wraz z nauczyciela-
mi odwiedzi³o kino
CINEMA  w Kato-
wicach. Zobaczyli
tam spektakl w for-
macie 3D pt. �Delfiny i wieloryby�. Dla wielu z nich by³o to pierwsze spotka-
nie z technik¹ 3D. Zachwytom nie by³o koñca. Spektakl bardzo siê podoba³.
Wszyscy wrócili szczê�liwi i zadowoleni z nadziej¹ na kolejne wyjazdy.

Wyjazd do kina

Krakowa czy Czêstochowy, w sumie ok.
30 cz³onków. W przysz³ym roku z pew-
no�ci¹ powiêkszymy grono uczestni-
ków naszego zlotu, ju¿ teraz zaprasza-
my.

O samym zlocie i ca³ej imprezie
pozytywnie wypowiada³ siê równie¿
prowadz¹cy festyn br. Pawe³ Siennicki.
- Takie akcje s¹ jak najbardziej potrzeb-
ne i pozytywnie wp³ywaj¹ na naszych
wychowanków. Tego typu przedsiêwziê-
cia rekreacyjne z jednej strony s³u¿¹
integracji wychowanków z lokaln¹ spo-
³eczno�ci¹, przez co nie maj¹ poczucia
wyobcowania, osamotnienia i inno�ci,
a z drugiej strony stanowi¹ doskona³¹
formê do roz³adowania napiêæ psy-
chicznych i fizycznych czyli s¹ swo-
istego rodzaju narzêdziem rehabilitacji.
£atwiej nam pó�niej jako opiekunom i
wychowawcom wcielaæ procesy eduka-
cyjne i egzekwowaæ pewne postêpy
wychowawcze. Ch³opcy po prostu ¿yj¹
takimi zdarzeniami � kontynuowa³ brat
Pawe³ � potem nawet przez 3 miesi¹ce
potrafi¹ o tym opowiadaæ i wracaj¹
wspomnieniami do tych momentów.
Proszê zobaczyæ na ich entuzjazm,
u�miechy � to najlepsza forma podziê-
kowania�

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom
oraz wszystkim instytucjom i osobom,
które przyczyni³y siê do organizacji i
przeprowadzenia festynu i bez których
akcja dla dzieciaków nie mia³aby miej-
sca. Do zobaczenia na kolejnym zlocie
w przysz³ym roku!
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Po¿egnanie lata w K¹tachdok. ze str. 5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje
mieszkañców Powiatu Strzeleckiego o mo¿liwo�ci skorzystania z bezp³atnej
pomocy psychologicznej i terapeutycznej organizowanej od sierpnia do
listopada 2009 roku oraz pomocy prawnej organizowanej od stycznia do
grudnia 2009 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich przy ul. Chrobrego 5.

Indywidualny termin spotkañ z psychologiem, terapeut¹ oraz prawnikiem
nale¿y uzgodniæ osobi�cie w siedzibie �Centrum� w Strzelcach Opolskich przy
ul. Chrobrego 5 pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem 077-461-33-81.

Poradnictwo realizowane w ramach zadania publicznego pod �Profilaktyka
i rozwi¹zywanie problemów uzale¿nieñ oraz przeciwdzia³anie przemocy w ro-
dzinie w zakresie kompleksowych oddzia³ywañ terapeutycznych i/lub pomoco-
wych i edukacyjnych wobec osób doznaj¹cych wykorzystywania seksualnego
poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej� doto-
wane jest przez Samorz¹d Województwa Opolskiego.

Porady dla wszystkich


