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kê. A jednak nie uda³o siê zbyt wielu
zleceñ zdobyæ: pó�no, bo dopiero w
po³owie grudnia, dotar³y specjali-
styczne urz¹dzenia do czyszczenia
dywanów, tapicerki itp. A w tym
czasie mieszkañcy naszego powiatu
w wiêkszo�ci ju¿ prace porz¹dkowe
maj¹ ju¿ za sob¹.
- Szkoda, ¿e tak siê sta³o � mówi¹
panie z Zarz¹du Spó³dzielni: Sylwia
Formalewicz, Dorota ¯ak i Jolan-ta Wawrzak. � Jest nas dziewi¹tka i
ka¿demu zale¿y na pracy. ̄ adnej siê
nie boimy, przyjmiemy ka¿de zlece-
nie. Pora jego realizacji te¿ nas nie
odstraszy: czy bêdzie to dzieñ czy
noc. Przyznaj¹ jednak, ¿e z jednej
oferty same zrezygnowa³y. Kto�
spod Warszawy zaproponowa³ sta³¹
opiekê nad starszym, schorowanym
cz³onkiem swojej rodziny. Wymaga-
³oby to jednak przeprowadzki na bli-
¿ej nieokre�lony czas. Trudno siê na
co� takiego zdecydowaæ, gdy nie
wiadomo, na jak d³ugo trzeba bêdzie
zostawiæ rodzinê. Jak potencjalny
warszawski zleceniodawca dotar³ do
strzeleckiej spó³dzielni socjalnej?
Prawdopodobnie - domy�laj¹ siê pa-
nie - dziêki stronie internetowej Urzê-
du Miasta w Strzelcach Opolskich.
- Nawet nie my�la³y�my o takiej
promocji. A to zapewne kolejny
przyjazny gest obecnej zastêpczyni
burmistrza pani Marii Feliniak �
mówi szefowa zarz¹du spó³dzielni
�Sydoraj�. Pomaga³a nam od samego
pocz¹tku, jeszcze jako szefowa OPS.
By³a jedn¹ z niewielu osób, które nie
tylko obiecywa³y � jak wiele innych
- ale jeszcze dotrzymywa³y obiet-
nic. To w du¿ej mierze dziêki niej
spó³dzielnia dosta³a finansowe
wsparcie ze strzeleckiego ratusza. Z
kwoty dwudziestu jeden tysiêcy 10
zosta³o przeznaczonych na sprzêt,

8 tysiêcy � na remont, a dwa - na
bie¿¹c¹ dzia³alno�æ.
- Co oferuje �Sydoraj�?
- Bardzo szeroki zakres: prace
ogrodowe, sadownicze, szklarniowe,
sprz¹tanie mieszkañ, posesji i dzia-
³ek, ale te¿ ca³oroczn¹ opiekê nad gro-
bami. Osobny katalog us³ug to te
zwi¹zane z opiek¹ i pielêgnacj¹ osób
starszych, chorych lub niepe³no-
sprawnych, ale te¿ opieka nad dzieæ-
mi � np. przyprowadzanie i odpro-
wadzanie ze szko³y. Mo¿na tu te¿
zamówiæ stosowny do okazji wystrój
wnêtrz na rodzinne i firmowe uro-
czysto�ci, wykonanie bukietów (a
panie po kursach florystycznych
potrafi¹ wyczarowaæ niezwykle ory-
ginalne kompozycje np. na �lub).
Drobne poprawki krawieckie czy
uszycie czego� nowego? Proszê bar-
dzo � u nas mo¿na zamówiæ. Kto�
chce za³o¿yæ trawnik? Skopiemy te-
ren, obsiejemy traw¹. Szkoda, ¿e nie
ma �niegu � na tym te¿ da³oby siê
zarobiæ.
- Ceny?
- Niewygórowane, na pewno bêd¹
odpowiadaæ naszym zleceniodaw-
com. Oto przyk³ad: pranie dywanów
i wyk³adzin Karcherem - 3,5 z³ za
metr kw., pranie tapicerki samocho-
dowej, biurowej oraz domowej - 80
z³, mycie okien wystawowych -5 z³
za m kw. � mówi Jolanta Wawrzak.
- Gdzie Was mo¿na znale�æ?
- Z tym na razie jest problem �
mówi Dorota ̄ ak. � Siedzibê bêdzie-
my mieæ przy ul. Krakowskiej 4, w
podwórku, po dawnym warsztacie
samochodowym. To nasz adres ju¿

Przyjm¹ ka¿de zlecenie
teraz, bo od po³owy listopada mamy
podpisan¹ umowê najmu z PUKiM.
P³acimy niedu¿o, bo 200 z³otych, ale
tam jeszcze remont siê nie skoñczy³,
wiêc zamierzamy poprosiæ prezesa
firmy o nienaliczanie czynszu do
momentu faktycznego wprowadze-
nia siê. Miejmy nadziejê, ¿e potrwa
to ju¿ nied³ugo.
- Kto jest wykonawc¹?
- Nasz dobry duch, pan Adrian
Matuszczyk, który podrzuca tam
swoich ludzi. Tyle, ¿e robi to tylko z
doskoku, bo przecie¿ w tym czasie
wykonuje swoje prace. Materia³y
mamy, tylko budowlañców brak �
dodaje Sylwia Formalewicz. � Tak
wiêc na razie nasz jedyny kontakt ze
�wiatem to telefon komórkowy;
przez stacjonarny numer, a potem �
Internet � mo¿liwy bêdzie ju¿ po
wprowadzeniu siê do biura. Obok
zaplanowane jest uruchomienie
warsztatu rêkodzie³a artystycznego
� z pami¹tkami, stroikami, wieñcami
i sklep, gdzie to bêdziemy sprzeda-
waæ.
- Spó³dzielnia socjalna to dobry
pomys³?
- Na przyk³ad w Byczynie funk-
cjonuje taka ju¿ od dwóch lat i coraz
lepiej sobie radzi. U nas najpierw by³o
Centrum Integracji Spo³ecznej, teraz
� ta spó³dzielnia. Ci, którzy nie prze-
¿yli tak jak my d³ugiego okresu bez
pracy � nawet nie zdaj¹ sobie spra-
wy z naszej determinacji. To nasza
jedyna szansa na lepsze ¿ycie. Ju¿
dzi� zg³aszaj¹ siê te¿ inne osoby szu-
kaj¹ce zatrudnienia � dopowiadaj¹
moje rozmówczynie.

MG

Telefon kontaktowy do Spó³dzielni Socjalnej
�Sydoraj� - 0507 242 859.
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byli�my �wiadkami jak, podczas kon-
ferencji prasowej zorganizowanej w
Brukseli, Prezydent Rzeczpospoli-
tej nazwa³ jedn¹ z dziennikarek
�ma³p¹ w czerwonym�. Media ko-
mentowa³y to wydarzenie przez
wiele dni. Sam Prezydent stwierdzi³,
¿e �w prywatnych rozmowach ró¿nie
nazywa dziennikarzy oraz innych lu-
dzi�. Ponadto podkre�li³, ¿e jego wy-
powied� w stosunku do dziennikar-
ki nie by³a absolutnie zwi¹zana z
okre�leniem jej urody, bo w tej kwe-
stii  jest dok³adnie odwrotnie. Zwo-
lennicy - czytaj: adwokaci, którzy
s³owa czêsto musz¹ t³umaczyæ ma³o
rozgarniêtym Polakom � przekony-
wali, i¿ ma³pa to bardzo sympatycz-
ne zwierz¹tko.

Dotychczas najwiêksz¹ gaf¹ Le-
cha Kaczyñskiego by³o s³ynne �Spie-
przaj, dziadu!� - tak powiedzia³ w
2002 r. do nachalnego mieszkañca
Pragi Pó³noc podczas kampanii wy-
borczej na prezydenta Warszawy.

Jestem tym wszystkim oburzo-
na. Jako kobieta, jako Polka i jako
pedagog. W dobie panosz¹cej siê
wszêdzie agresji s³ownej, w kontek-
�cie giertychowskiego programu
wychowawczego Zero Tolerancji, z
poczucia zwyk³ej ludzkiej godno�ci,
jak równie¿ odpowiedzialno�ci za
wychowanie m³odych ludzi. Doro-
�li, a do tego piastuj¹cy wa¿ne w pañ-
stwie funkcje, kreuj¹cy  polsk¹ rze-
czywisto�æ i maj¹cy zapêdy do po-
uczania wszystkich wokó³, po raz
kolejny dali plamê.

Pragnê przypomnieæ, ¿e agresja
� podobnie jak wiele innych rodza-
jów ludzkiego zachowania � �ci�le
zwi¹zana jest z na�ladownictwem. W
powstawaniu i utrwalaniu siê zacho-
wania agresywnego istotne znacze-
nie maj¹ zarówno normy i zasady,

nagrody i kary, jak i modele czyli oso-
by, z którymi siê stykamy w ¿yciu,
których zachowania na�ladujemy.
Takim modelem jest nie tylko rodzic,
nauczyciel, kolega czy bohater filmo-
wy. Jest nim równie¿ ka¿da osoba
publiczna.

Wielokrotnie pisa³am, i¿ w wy-
chowaniu niebagateln¹ spraw¹ jest
wiarygodno�æ wychowawców.

Nie tyle g³oszone przez nich po-
gl¹dy � czêsto frazesy, ale to kim s¹ i
jak postêpuj¹ w ¿yciu. Niejeden ro-
dzic i nauczyciel wie, ile siê trzeba
natrudziæ by swoj¹ postaw¹ u�wia-
domiæ dziecku, ¿e epitety w stylu
g³upi, idiotka, ma³pa rani¹, sprawia-
j¹c obdarzonej nimi osobie ogromn¹
przykro�æ, a je�li siê komu� takie s³o-
wo ju¿ wyrwie to nale¿y niezw³ocz-
nie wypowiedzieæ czarodziejskie
s³owo przepraszam.
Uczymy tego w polskich przedszko-
lach i szko³ach. Za uczniowskie tek-
sty w stylu � ta od polskiego to ma³-
pa� wzywamy rodziców, wpisuje-
my w dzienniku uwagê, udzielamy
nagany, obni¿amy ocenê ze sprawo-
wania. Interweniujemy, by nie dopu-
�ciæ do eskalacji agresji, tak s³ownej,
jak i fizycznej.

Czêsto nasze dzia³ania s¹ baga-
telizowane, niezrozumia³e dla m³o-
dych, a bywa, ¿e równie¿ dla ich ro-
dziców.
- O co tyle szumu? Ot, m³odemu wy-
rwa³o siê.
- Teraz wszyscy tak mówi¹ i nikt nie
robi z tego afery.

Na bezradno�æ wychowawcz¹
doros³ych narzekaj¹ wszyscy, na �le
wychowane dzieci tak¿e. W IV RP
chc¹ z tym zrobiæ porz¹dek, o czym
pisa³am  poprzednio. Przyk³ad, jak
zwykle idzie z góry.

Ma³gorzata £oskot
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W grudniu 2006 roku uczniowie
2c LO im. Mieszka I w Zawadzkiem
wybrali siê w ramach lekcji biologii z
pani¹ Miros³aw¹ K¹dzio³k¹ do Pal-
miarni Miejskiej w Gliwicach.
Uczniowie klasy z rozszerzerzonym
programem biologii, w warunkach
zbli¿onych do naturalnych, pozna-
wali gatunki ro�lin tropikalnych:
przyprawowych, ozdobnych, lecz-
niczych. W pawilonie sukulentów za-
poznali siê z ró¿norodno�ci¹ kaktu-
sów, wilczomleczy i innych ro�lin su-
cholubnych.

Dla tych, którzy bardzo lubi¹
zwierzêta te¿ znalaz³o siê co� cieka-
wego. Podziwiali�my papu¿ki, geko-
ny, legwany, aksolotle meksykañskie
Tak wiêc wszyscy wrócili zadowo-
leni.

Lekcje nietypowe: w palmiarni,
w Centrum Edukacji Le�no- Przy-
rodniczej przy Nadle�nictwie w Za-
wadzkiem s¹ szczególnie atrakcyjne
i d³u¿ej zapamiêtane.

Monika Swoboda 2c

Palmiarnia
Miejska

w Gliwicach
� nietypowa

lekcja
botaniki

W dniach 11-17 grudnia 2006 r.
odby³a siê szko³a liderów �EuroWe-
ek� w Wójtowicach po³o¿onych u
podnó¿a Sudetów.

EuroWeek to tygodniowy, ogól-
nopolski obóz szkoleniowy przezna-
czony dla m³odzie¿y ponadgimna-
zjalnej, która docenia warto�æ eduka-
cji i chce inwestowaæ w swój rozwój.
W kilku blokach tematycznych
mieszcz¹ siê zarówno teoretyczne jak
i praktyczne warsztaty z zakresu
pracy w grupie, autoprezentacji, pi-
sania CV, praw cz³owieka, rozmowy
kwalifikacyjnej i wiele innych.

Dziêki dofinansowaniu Zarz¹du
Powiatu Strzeleckiego w obozie tym
mog³y wzi¹æ udzia³ dwie uczennice z
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Op.

Kinga Wróbel i Ewelina Wydra z
II klasy technikum w zawodzie tech-
nik ekonomista. Przywioz³y z Wój-
towic certyfikat ukoñczenia szkole-
nia, który pomo¿e im w przysz³o�ci
otrzymaæ lepsze stanowisko pracy,
podszkoli³y sobie równie¿ jêzyk an-

gielski, gdy¿ 50% zajêæ odbywa³o siê
w³a�nie w tym jêzyku.
Uczennice spotka³y siê z go�ciem
specjalnym tego szkolenia - RI-
CHARDEM RORVIGIEM, radc¹ do
spraw ekonomicznych Ambasady
USA, który odpowiada³ na wszyst-
kie pytania zwi¹zane z  relacjami na-
szego kraju z USA.

Ponadto pozna³y wielkie serca
wolontariuszy z Belgii, W³och, Hisz-
panii, Francji, Finlandii, Austrii i Nie-
miec. Wolontariusze przez ca³e sze�æ
miesiêcy przebywaj¹ w naszym kra-
ju i prowadz¹ te ciekawe i bardzo in-
teresuj¹ce warsztaty.

Nowa dawka wiedzy oraz do-
�wiadczenia pozwoli³y Kindze i Ewe-
linie byæ bardziej pewnymi siebie w
wspinaczce na szczyt kariery.

Wkrótce odbêdzie siê dalszy ci¹g
szkolenia organizowanego przez
EFM- Europejskie Forum M³odzie-
¿y - EuroWeek II.

Je¿eli czas oraz warunki na to po-
zwol¹, uczennice z rado�ci¹ pojad¹
dalej czerpaæ wiedzê.

EuroWeek

Nietypowa lekcja botaniki


