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Czerwiec 2009 � pierwsze
otwarcie.

I falstart. Rondo na skrzy¿owa-
niu ulic 1 Maja i Cementowej w Strzel-
cach Opolskich nadawa³o siê do na-
tychmiastowej poprawy: ³uki okaza-
³y siê za ma³e, potrzebne by³o te¿
u³o¿enie krawê¿ników na nowo. De-
cyzja o takich zmianach zapad³a po
spotkaniu projektanta, wykonawcy
i inwestora, zwo³anym z inicjatywy
starosty po wielu krytycznych uwa-
gach kierowców i po kontrolnym
przeje�dzie przez skrzy¿owanie sa-
mochodu ciê¿arowego o ponadnorma-
tywnych wymiarach.

Zmiany by³y konieczne, bo prze-
cie¿ celem przebudowy dróg i tego
skrzy¿owania jest odci¹¿enie centrum
Strzelec z ruchu ciê¿kich pojazdów,
a tak¿e zapewnienie sprawnej komu-
nikacji do okolicznych przedsiê-
biorstw. Nie mo¿na by³o dopu�ciæ do
tego, by tworzy³y siê tam korki. I to
nie z powodu narastaj¹cego ruchu, a
niew³a�ciwie wyprofilowanej drogi!
Koszty poprawek poniós³ w ca³o�ci
wykonawca robót, czyli Przedsiê-
biorstwo Robót Drogowych i Mo-
stowych z Kêdzierzyna-Ko�la.

26 pa�dziernika 2009 � otwar-
cie drugie.

Pogoda pod psem, ale udzia³u w
uroczystym oddaniu inwestycji nie
odmówi³ nikt: to najwa¿niejsza ze
�schetynówek� w województwie
opolskim w tym roku!

Wojewoda Ryszard Wilczyñski
do burmistrza Strzelec Opolskich
zwróci³ siê tak: - Kawa³ dobrej robo-
ty powiat wykona³. To najbardziej
efektywny tegoroczny projekt, przy-
nosz¹cy w skali województwa naj-
wiêksze korzy�ci dla miasta i ca³ego
powiatu
- I my to z wdziêczno�ci¹ przyj-
mujemy � odpar³ burmistrz Tadeusz
Goc, dodaj¹c przy tym, ¿e warto
wierzyæ w samorz¹dy. To one najra-

Rondo oddane

cjonalniej wydaj¹ pieni¹dze i wiedz¹
lepiej, jakie s¹ potrzeby lokalnych
spo³eczno�ci, ni¿ ci �na górze�.

Starosta Józef Swaczyna w swo-
jej wypowiedzi podkre�li³, ¿e ta dro-
ga by³a konieczna nie tylko dla odci¹-
¿enia ruchu z centrum Strzelec, ale i
dla rozwoju podstrefy ekonomicznej
� przecie¿ wszyscy wierz¹, ¿e kry-
zys minie i w podstrefie na terenie
cementowni ulokuje swoje siedziby
wiêcej firm. Zauwa¿y³ równie¿, ¿e
przez ca³e lata drogi powiatowe i ich
infrastruktura by³y tak zaniedbane,
¿e ka¿da inwestycja jest cenna, a có¿
dopiera tak du¿a jak ta.

Na chwilê ruch na ulicy Cemen-
towej zosta³ zatrzymany; w strugach
deszczu szybko przeciêto po kawa³-
ku wstêgi, a proboszcz strzeleckiej
parafii �w. Wawrzyñca Wolfgang Jo�-
ko po�wiêci³ ten odcinek drogi, który
stanowi pierwszy odcinek tak po-
trzebnej Strzelcom Opolskim obwod-
nicy.

Zadanie sfinansowane zosta³o w
po³owie z rz¹dowych �rodków w ra-
mach Narodowego Programu Budo-
wy Dróg Lokalnych i w po³owie ze
�rodków Powiatu Strzeleckiego.

Koszt tego zadania, obejmuj¹ce-
go dwa etapy prac (Przebudowa i roz-
budowa ci¹gu komunikacyjnego pó³-
nocnego obej�cia i komunikacji gospo-
darczej miasta Strzelce Opolskie �
etap II - droga powiatowa 1807 O ul.
1 - go Maja od ul. Zak³adowej wraz z
rondem przy ul. Cementowej� oraz
�Przebudowa i rozbudowa ci¹gu ko-
munikacyjnego pó³nocnego obej�cia i
komunikacji gospodarczej miasta
Strzelce Opolskie - etap III ul. Ce-
mentowa�) w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008 � 2011 wyniós³ prawie 5
mln z³otych (dok³adnie 4.919.185,76
z³ do wrze�nia br.).

Proboszcz Wolfgang Jo�ko �wiêci rondo

- W przysz³orocznych wyborach
samorz¹dowych równie¿ zamierza
Pan zg³osiæ swoj¹ kandydaturê?
- Oczywi�cie, to naturalna konse-
kwencja tegorocznej decyzji i wybo-
ru sposobu postêpowania. Z tak¹
zreszt¹ my�l¹ postanowi³em kandy-
dowaæ w tej kadencji: jestem pewny,
¿e za rok te¿ bêdê startowaæ.
- Co m³odych ludzi, takich jak
Pan, sk³ania do zaanga¿owania siê
w sprawy samorz¹du?
- Wiek akurat chyba nie ma ¿adne-
go zwi¹zku z dzia³alno�ci¹ samorz¹-
dow¹. O tym, ¿e kto� chce siê w ni¹
anga¿owaæ, przes¹dza kilka powo-
dów, których wymienienie mo¿e

Chcê sprostaæ oczekiwaniom
wprawdzie zabrzmieæ nieco górno-
lotnie, ale s¹ one rzeczywiste. Po
pierwsze to chêæ zrobienia czego�
dla innych; po drugie � chêæ niesie-
nia pomocy w rozwi¹zywaniu pro-
blemów mieszkañców naszej gminy;
po trzecie � to próba uczestnictwa
w dzia³aniach, które maj¹ na celu roz-
wój gminy.
- Na  niedawnym urlopie przy-
gotowywa³ siê Pan do nowej funk-
cji?
- Nie, przed jej objêciem musia-
³em pozamykaæ pewne sprawy,
m.in. zwi¹zane z prowadzeniem
przeze mnie dzia³alno�ci gospodar-
czej. I tak by³ to raczej urlop �robo-

czy� - bo oprócz tego pojawia³em siê
w Urzêdzie na moim dawnym stano-
wisku pracy � tu te¿ trzeba by³o
wszystko pokoñczyæ. Jeden etap za-
mkn¹³em � zaczynam nowy. I mam
pe³n¹ �wiadomo�æ, ¿e czeka mnie bar-
dzo du¿o pracy.
- Któr¹ z cech swojego charak-
teru uwa¿a Pan za najwa¿niejsz¹
przy pe³nieniu nowych obowi¹z-
ków?
- Uczciwo�æ. I pracowito�æ. Te
dwie cechy s¹ niezbêdne i bardzo
przydatne na ka¿dym stanowisku.
Zw³aszcza na tym, które wczoraj ob-
j¹³em.

Zapisa³a M. Górka
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Ponad 200 uczestników miêdzy-
narodowej konferencji na Górze �w.
Anny 21 i 22 pa�dziernika dyskuto-
wa³o o tym, czy media rzeczywi�cie
maj¹ wp³yw na brutalizacjê dzisiej-
szego �wiata. To ju¿ trzecia z kolei
debata zorganizowana przez  Komen-
dê Powiatow¹ Policji w Strzelcach
Opolskich i Starostê Strzeleckiego po-
�wiêcona zagro¿eniom wspó³czesnej
doby (wiod¹ce tematy w poprzednich
latach to: Sekty � droga donik¹d oraz
Wspó³czesne niewolnictwo). I tak jak
w ubieg³ych latach w konferencji brali
udzia³ policjanci z Czech i Niemiec.
O niewyobra¿alnej w poprzednich
dziesiêcioleciach skali zmian w �wie-
cie, na co ogromny wp³yw maj¹ naj-
nowsze technologie komunikacyjno-
informacyjne i media cyfrowe mówi³
prof. Józef Bednarek z warszawskiej
Akademii Pedagogiki Specjalnej. - To
one, w jeszcze wiêkszym stopniu ni¿
w poprzednich wiekach, powoduj¹
chaos aksjologiczny, zjawisko globa-
lizacji i niepewno�ci, szybkie przeni-
kanie ró¿nych informacji, trudno�ci w
adaptowaniu siê ludzi do nowych
wyzwañ, ale te¿ rodzenie siê zupe³-
nie nowych zagro¿eñ, odmiennych od
dotychczasowych, z którymi ju¿ w
przesz³o�ci  cz³owiek sobie nie radzi³
� ocenia³. Z tego te¿ powodu zagad-
nienia zwi¹zane z rozwojem mediów
cyfrowych s¹ przedmiotem zaintere-
sowania przedstawicieli wszystkich
dyscyplin naukowych, a przedmio-
tem analiz sta³ siê zarówno rozwój
mediów cyfrowych, jak i ich rola w

Media a przemoc
przemianach spo³eczno-wycho-
wawczych oraz zagro¿enia, jakie
mo¿e nie�æ �wiat wirtualny. I nie
mo¿na zamykaæ oczu na fakt, ¿e choæ
Internet odgrywa donios³¹ rolê po-
znawcz¹, to jednak niesie zagro¿e-
nia, z których zw³aszcza rodzice
powinni zdawaæ sobie sprawê. Tym
w³a�nie zagadnieniom po�wiêci³a
swoje wyst¹pienie Anna Andrzejew-
ska z Akademii Pedagogiki Specjal-
nej w Warszawie. Dzieci zajête kom-
puterem przestaj¹ nie tylko czytaæ
ksi¹¿ki, ale tak¿e zaniedbuj¹ obo-
wi¹zki szkolne i domowe. Czê�ciej
ni¿ my�limy, izoluj¹ siê od �rodowi-
ska, w którym ¿yj¹, usi³uj¹c jak  naj-
d³u¿ej przebywaæ w swoim wyima-
ginowanym, nierzeczywistym �wie-
cie, gdzie wszystko wydaje siê byæ
³atwiejsze i przyjemniejsze. Ale in-
foholizmem � uzale¿nieniem od
komputera i Internetu - zagro¿one
s¹ nie tylko dzieci i m³odzie¿, ale i
doro�li.

Warto tak¿e podkre�liæ, ¿e In-
ternet mo¿e nie�æ tak¿e innego ro-
dzaju niebezpieczeñstwa � np.
�przepis� na samobójstwo. Proble-
matyce samobójstw dokonywanych
za po�rednictwem Internetu oraz
próbie wyliczenia i opisu tych czyn-
ników, które powinny zostaæ
uwzglêdnione w rejestrze narzêdzi
s³u¿¹cych diagnozie zawarto�ci tre-
�ciowej stron internetowych oraz w
planowaniu i realizacji terapii anty-
samobójczych po�wiêcone by³o
wyst¹pienie przedstawiciela Urzê-

du Miasta Pruszkowa Piotra Depu-
towskiego, specjalisty ds. profilaktyki
bezpieczeñstwa, a problematyce

Z kolei komisarz Wanda Mende,
wyk³adowca Centrum Szkolenia Po-
licji (przez lata zajmuj¹ca siê sprawa-
mi nieletnich w KPP w Strzelcach
Opolskich) przedstawi³a wyniki ba-
dañ w szko³ach ponadgimnazjalnych
i 3 gimnazjach powiatu strzeleckiego
oraz 3 opolskich szko³ach ponadgim-
nazjalnych na temat wp³ywu Inter-
netu i innych mediów na zachowanie
m³odzie¿y. Wnioski niestety nie s¹ bu-
duj¹ce, i to powinno uczuliæ zw³asz-
cza rodziców i nauczycieli na temat
konieczno�ci dyskutowania z dzieæ-
mi i m³odzie¿¹ o niebezpieczeñstwach
korzystania z sieci.

Natomiast zagadnieniom zwi¹za-
nym z epatowaniem przemoc¹ w fil-
mie i literaturze by³o po�wiêcone wy-
st¹pienie ks. dr. hab. Marka Lisa z
Uniwersytetu Opolskiego, a o prze-
mocy w �rodkach masowego przeka-
zu mówili dziennikarze mediów re-
gionalnych, a na zakoñczenie konfe-
rencji dziennikarz Jan Pospieszalski
ocenia³ rolê mediów we wspó³cze-
snym �wiecie.

W drugim dniu konferencji Rena-
ta Ka³ucka, psycholog z Fundacji
Dzieci Niczyje w Warszawie zapre-
zentowa³a wyk³ad nt. wp³ywu zagro-
¿eñ w Internecie na rozwój psychicz-
ny dziecka. Z kolei pedagog specjal-
ny tej fundacji, Katarzyna Fenik
przedstawi³a zachowania ryzykow-
ne dzieci i wobec dzieci w Internecie.

Po 25 latach matura z matematy-
ki wróci³a jako obowi¹zkowa, dotych-
czas by³a tylko przedmiotem do wy-
boru. Trzeciego listopada 400 tysiê-
cy uczniów klas maturalnych przy-
st¹pi³o do próbnej matury z tego
przedmiotu. Oczywi�cie na poziomie
podstawowym � bo takie s¹ regu³y.
Ci, którzy w maju zdecyduj¹ siê na
poziom rozszerzony, bêd¹ zdawaæ go
jako drugi egzamin w tym samym dniu
co matematykê na poziomie podsta-
wowym.

A wiêc próbna matura ju¿ za nami;
arkusze z zadaniami do wszystkich
szkó³ dostarczyli kurierzy Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej. Oficjalne
wyniki bêd¹ og³oszone w grudniu, ale
za dwa tygodnie CKE ma opubliko-
waæ wszystkie dopuszczalne po-
prawne odpowiedzi.

Próbna matura trwa³a niespe³na
trzy godziny � dok³adnie 170  minut.
Zaraz po jej zakoñczeniu rozmawia-
³am z kilkorgiem uczniów, pytaj¹c ich
o opinie.

Ma³gorzata Nie�wiec z ZSZ nr
1 w Strzelcach Opolskich skoñczy³a

Matematyka na próbê
pisaæ znacznie szybciej � wystar-
czy³y jej dwie godziny. - Wed³ug
mnie � nie by³o najgorzej � mówi. -
Spodziewa³am siê, ¿e egzamin bê-
dzie trudniejszy; materia³ jest  bar-
dzo obszerny, i w zasadzie zupe³nie
nie wiedzieli�my, czego oczekiwaæ i
z jakich dziedzin bêdziemy rozwi¹-
zywaæ zadania. Arkusze egzamina-
cyjne zawiera³y 32 zadania, z czego
25 by³o zamkniêtych.

Karolina Podsiad³y z LO w
Zawadzkiem (z matematyki ma 4)
zd¹¿y³a ju¿ wymieniæ pogl¹dy na
temat egzaminu ze swoimi kolegami
i kole¿ankami. � Mamy bardzo po-
dobne opinie � mówi. � Na razie ciê¿-
ko powiedzieæ, jak nam posz³o:
wszyscy przyznaj¹, ¿e raczej �red-
nio. Osiem zadañ otwartych by³o
³atwiejszych, natomiast 25 zamkniê-
tych � kiepskich. Czasu by³o sporo,
skoñczy³am pisaæ wcze�niej i wiê-
cej bym ju¿ nie wymy�li³a, ale sie-
dzia³am do koñca, ¿eby pó�niej nie
¿a³owaæ, ¿e wysz³am za wcze�nie i
czego� nie zrobi³am.

Mariusz Chrz¹szcz z ZSZ w
Zawadzkiem (z matematyki ma 5;

my�li o programowaniu na informa-
tyce i oczywi�cie studiach na poli-
technice) nie jest zachwycony prze-
bytym przed chwil¹ egzaminem. -
Ogólnie posz³o mi chyba �rednio; by³y
zadania trudniejsze i ³atwiejsze, ale
wszystkie � do zrobienia. Du¿o osób
pokoñczy³o przed wyznaczonym
terminem, ale mnie trochê czasu za-
brak³o.

Pierwsze wra¿enie Angeli Kor-
czyñskiej z LO w Strzelcach Opol-
skich (z matematyki ma 5 i my�li o
zdawaniu w maju matury na pozio-
mie rozszerzonym) jest raczej pozy-
tywne. - Wydaje mi siê, ze posz³o
ca³kiem dobrze, spodziewa³am siê
trudniejszych zadañ. Pisa³am krócej,
ale trochê siedzia³am, ¿eby wszystko
przeanalizowaæ i zastanowiæ siê nad
tym, co zrobi³am. Opinie kolegów i
kole¿anek s¹ podobne: wszyscy maj¹
mieszane uczucia. Porównywali�my
wyniki � mamy w miarê takie same,
ale nikt nie wie, czy dobrze rozwi¹-
zali�my zadania i czy ka¿dy z nas da³
z siebie wszystko. Wiemy za to, nad
czym bêdziemy musieli popracowaæ.


