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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Le�nicy
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 O�rodek Szkolno-
Wychowawczy
w Le�nicy
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 Inspektorat 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

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
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Rodzina zastêpcza

Rodzina zastêpcza powinna za-
pewniæ dziecku warunki rozwoju i
wychowania podobne do warunków
w rodzinie naturalnej.

W szczególno�ci nale¿y zapew-
niæ tym dzieciom odpowiednie wa-
runki rozwoju psychofizycznego i
spo³ecznego, odpowiednie warunki
wypoczynku, a tak¿e zaspokojenie
ich potrzeb edukacyjnych oraz indy-
widualnych potrzeb w zale¿no�ci od
stanu zdrowia i poziomu rozwoju.
Z tego te¿ powodu ustawodawca
przywi¹zuje wielk¹ wagê do odpo-
wiedniego doboru rodzin zastêp-
czych, by rodziny te w swym postê-
powaniu kierowa³y siê przede
wszystkim dobrem przyjêtego dziec-
ka i poszanowania jego praw (§ 2 Roz-
porz¹dzenia o rodzinach zastêp-
czych).

Paragraf 6 Rozporz¹dzenia o ro-
dzinach zastêpczych nak³ada na te ro-
dziny obowi¹zek wspó³pracy z S¹-
dem Opiekuñczym oraz Powiato-

Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru dzi� podajemy informacje o formach rodzinnej opieki zastêpczej.

W tym czasie S¹d Opiekuñczy wi-
nien orzec o dalszym losie dziecka.

Zasad¹ jest, ¿e Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie wspó³dzia³a
z S¹dem Opiekuñczym w celu wyja-
�nienia sytuacji faktycznej i prawnej
dziecka.

Zasad¹ jest tak¿e, ¿e przyjêcie
dziecka do tej rodziny zastêpczej na-
stêpuje za zgod¹ rodziców dziecka.
Wyj¹tek od tej zasady stanowi sytu-
acja, gdy jest ono doprowadzone do
rodziny zastêpczej przez policjê i gdy
zagro¿one jest ¿ycie i zdrowie - gdy
dziecko zosta³o porzucone lub gdy
nie jest mo¿liwe ustalenie to¿samo-
�ci jego rodziców lub miejsca ich po-
bytu.

W tych okoliczno�ciach, a tak¿e
w przypadku doprowadzenia dziec-
ka do 10 lat, rodzina zastêpcza nie
mo¿e odmówiæ przyjêcia dziecka.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami rodziny zastêpcze pe³ni¹ce
funkcjê pogotowia zawieraj¹ ze Sta-
rost¹ umowê cywilno � prawn¹ i
otrzymuj¹ wynagrodzenie z tytu³u

pozostawania w gotowo�ci przyjê-
cia dziecka albo �wiadczonej opieki i
wychowania.

Umowa ta mo¿e byæ zerwana,
je¿eli w ci¹gu pó³ roku nie bêdzie w
takiej rodzinie dziecka.

Rodzina ta nie mo¿e oddaæ po-
wierzonego jej dziecka do ¿³obka.

Wszystkie rodziny otrzymuj¹
wsparcie finansowe na czê�ciowe
pokrycie kosztów utrzymania dziec-
ka, pomoc ta jest uzale¿niona od do-
chodu dziecka, jego stanu zdrowia
oraz wieku.

Za pobyt dziecka w rodzinie za-
stêpczej rodzice biologiczni s¹ zobo-
wi¹zani do ponoszenia miesiêcznej
odp³atno�ci do wysoko�ci miesiêcz-
nej pomocy pieniê¿nej. Mo¿na zwol-
niæ rodziców z tego obowi¹zku w
przypadku gdy rodzice ponosz¹ zo-
bowi¹zania alimentacyjne lub znajduj¹
siê w trudnej sytuacji materialno �
bytowej.

Irena Brolik

We wtorek - 6 kwietnia - odby³a
siê druga konferencja z cyklu Euro
Akademia Lokalnego Biznesu.

Tym razem prezentowane by³y
dwa tematy.

Dr Przemys³aw Malinowski �
wyk³adowca na Uniwersytecie Opol-
skim - Instytut Prawa i Administracji
- przedstawi³ temat �Pozycja praw-
na przedsiêbiorcy na rynku unijnym�.
Omówi³ istotê niektórych zagadnieñ,
m.in.: swobodê przep³ywu kapita³u
oraz przep³ywu towarów i us³ug.
Krótko opisa³ podstawowe zmiany
aktów prawnych wchodz¹ce z dniem
1 maja 2004 istotne dla przedsiêbior-
ców. Weronika Domeredzka, w³a�ci-
cielka Piekarni Osiedlowej w Strzel-
cach Opolskich,  sama przyznaje, i¿
wreszcie dowiedzia³a siê czego� kon-
kretnego na temat nowelizacji usta-
wy o VAT i akcyzie. - Prasa podaje
wiele rozbie¿nych informacji, czêsto
pos³uguj¹c siê niezrozumianymi po-
jêciami i jêzykiem - mówi  pani Do-
meredzka. - My, przedsiêbiorcy,
którzy na co dzieñ ciê¿ko pracuj¹
w swoich firmach, nie mamy cza-
su �ledziæ na bie¿¹co wszystkich
zmian prawnych i do tego jeszcze
segregowaæ informacji na u¿ytecz-
ne bardziej lub mniej�

Do prezentacji drugiego tematu
pt: �Producenci ¿ywno�ci w UE�

uda³o nam siê zaprosiæ Grzegorza
Trochimczuka - dyrektora Polskiej
Izby Biznesu ¯ywno�ciowego z
Warszawy.  Mówi³ on o problemach
bran¿y ¿ywno�ciowej, podkre�la³
du¿y potencja³ tej bran¿y oraz wska-
zywa³ na mo¿liwo�ci jego wykorzy-
stania, a tak¿e piln¹ potrzebê konso-
lidacji tej bran¿y. Wielu z obecnych
na sali producentów ¿ywo�ci � pie-
karzy, masarzy, mleczarzy � podzie-
li³o jego opiniê.

�Arcyciekawa prezentacja� -
podsumowa³a Krystyna Wieszcze-
czyñska � prezes PSS Spo³em Za-
wadzkie. - W zwi¹zku z wiêksz¹ kon-
kurencj¹ na unijnym rynku musimy
wypracowaæ wspólne stanowisko.
Oznacza to konieczno�æ organizowa-
nia siê, wspó³pracy i umiejêtno�ci
wzajemnego komunikowania. My�lê,
¿e jest to bardzo istotna kwestia dla
naszej bran¿y - oceni³a.

Cieszy nas fakt, i¿ przedsiêbior-
cy korzystaj¹ z mo¿liwo�ci dokszta³-
cania siê. Zale¿y nam na tym, aby
uczestnicy konferencji otrzymywali
informacje niezbêdne do kierowania
firm¹, przekazywane w sposób rze-
telny i profesjonalny.

Zachêcamy do udzia³u w kolej-
nej konferencji, która odbêdzie
siê ju¿ z pocz¹tkiem maja.

Druga konferencja z cyklu
Euro Akademia Lokalnego Biznesu

Rodzina to jedyne miejsce, w którym cz³owiek mo¿e
nauczyæ siê jak byæ mam¹ i tat¹ (2)

wym Centrum Pomocy Rodzinie albo
wskazanym przez PCPR O�rodkiem
Adopcyjno � Opiekuñczym.

Zakres tej wspó³pracy uzale¿nio-
ny jest od sytuacji danego dziecka,
nie ma zatem szczególnych wskazañ
czy ograniczeñ. Omawiane przepisy
zobowi¹zuj¹ jedynie rodzinê do in-
formowania s¹du i PCPR�u o �istot-
nych� sprawach dotycz¹cych dziec-
ka obejmuj¹cych w szczególno�ci jego
stan zdrowia, postêpy i trudno�ci w
nauce, trudno�ci w sprawowaniu
opieki, uzasadnionych, trwaj¹cych
d³u¿ej ni¿ miesi¹c przerwach w spra-
wowaniu opieki oraz o samowolnym
oddaleniu siê dziecka.

Pogotowie rodzinne

Pobyt w rodzinie zastêpczej pe³-
ni¹cej funkcjê pogotowia rodzinnego
ma charakter tymczasowy. Okres po-
bytu dziecka w takiej rodzinie nie
mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, a
w wyj¹tkowych wypadkach 15 mie-
siêcy.

Bezpieczeñstwo na drogach
to nie przypadek

dokoñczenie ze str.  3

Czy lata pracy przepracowane
za granic¹ bêd¹ siê liczy³y do lat
przepracowanych w Polsce?

W pañstwach Unii Europejskiej
obowi¹zuj¹ zró¿nicowane zasady w za-
kresie ustalania prawa do �wiadczeñ
emerytalno�rentowych oraz ich wyso-
ko�ci. Z chwil¹ wej�cia Polski do UE
wi¹zaæ nas bêdzie obowi¹zuj¹ca we
wszystkich krajach Unii Europejskiej
zasada koordynacji systemów zabezpie-
czenia spo³ecznego. Koordynacja sys-
temów zabezpieczenia spo³ecznego
umo¿liwia korzystanie z prawa do prze-
mieszczania siê i osiedlania w dowolnie
wybranym kraju cz³onkowskim nie tyl-
ko pracownikom, ale i osobom korzy-
staj¹cym z rent i emerytur. Koordyna-
cja pozwala na zachowanie ró¿nic mie-
dzy tymi systemami w poszczególnych
krajach cz³onkowskich, przy jednocze-
snym zagwarantowaniu �wiadczeñ dla
osób podejmuj¹cych pracê w innych
pañstwach UE (ma to na celu zagwa-
rantowanie ci¹g³o�ci �wiadczeñ nieza-
le¿nie od miejsca pracy).

Jedn¹ z zasad koordynacji �wiad-

Pytania o Uniê
czeñ emerytalno�rentowych w UE jest
zasada sumowania okresu ubezpiecze-
nia � ma ona na celu umo¿liwienie oso-
bom migruj¹cym korzystanie ze �wiad-
czeñ, w przypadku, gdy ustawodawstwa
poszczególnych krajów cz³onkowskich
uzale¿niaj¹ nabycie prawa do �wiadczeñ
od posiadania takich okresów. Je�li pra-
cownik chce skorzystaæ z zasady su-
mowania musi przedstawiæ za�wiadcze-
nie potwierdzaj¹ce okresy ubezpiecze-
nia, zatrudnienia lub pracy na w³asny
rachunek. Za�wiadczenie to jest wysta-
wiane na formularzu E405 (na wniosek
zainteresowanego).

Przyjêto specjalne rozwi¹zania dla
obywateli nowoprzyjêtych pañstw po-
legaj¹ce na tym, ¿e �wiadczenie, które
nie zosta³o przyznane lub którego spe³-
nienie zosta³o zawieszone ze wzglêdu
na obywatelstwo lub miejsce zamiesz-
kania danej osoby, powinno byæ na jej
wniosek przyznane lub przywrócone od
dnia przyjêcia do Unii, o ile wniosek w
tej sprawie zostanie zg³oszony w ter-
minie dwóch lat licz¹c od daty przyst¹-
pienia.

cji Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Strzelcach Op. �
90% zdarzeñ drogowych jest za-
winionych przez cz³owieka, je�li
chodzi o wypadki procent ten jest
jeszcze wy¿szy i wynosi 98%.
Wed³ug analiz najczêstsz¹ przyczy-
nê wypadków � a¿ 50% - stanowi
niedostosowanie prêdko�ci pojazdu
do panuj¹cych warunków atmosfe-
rycznych i technicznych na drogach.
Pozosta³e przyczyny to:  lekkomy�l-
no�æ, nieust¹pienie pierwszeñstwa
innym uczestnikom ruchu, a tak¿e
b³êdy pope³niane przez pieszych.
Po�redni¹ przyczyn¹ wielu wypad-
ków jest alkohol. Na szczê�cie w bie-

¿¹cym roku udzia³ nietrze�wych w
zdarzeniach jest ni¿szy ni¿ w analo-
gicznym okresie 2003 r.
W I kwartale 2004 r. nast¹pi³ wy-
ra�ny spadek liczby wypadków - o
ok. 50% oraz spadek liczby ofiar o
67% i rannych o ok. 60%.
Pomimo tych optymistycznych da-
nych, ka¿dy wypadek jest tragedi¹
dla rodziny i przyjació³ ofiar.  A prze-
cie¿ wiêkszo�ci wypadków i obra-
¿eñ, przy dobrej woli i minimum wy-
obra�ni, mo¿na unikn¹æ, gdy¿ wiele
zagro¿eñ w ruchu drogowym znaj-
duje siê ca³kowicie pod kontrol¹ cz³o-
wieka. Nie s¹ wiêc one dzie³em przy-
padku, lecz lekkomy�lno�ci.

/i.s/


