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POWIAT STR Z E LE C K I

W b³êdnym kole

dok. ze str. 1
Obraz strzeleckiego PKS w oczach pasa¿era: drogie bilety, zbyt ma³o
tras, zbyt ma³o kursów, t³ok w autobusach w godzinach szczytu.
Obraz strzeleckiego PKS w oczach prezesa: bez uchwalenia ustawy o
publicznym transporcie nie nast¹pi zmiana na lepsze. Przewozy pasa¿erskie s¹ nierentowne - choæ zaanga¿owane jest w nie 80% pracowników firmy i tyle samo sprzêtu. Straty na tej dzia³alnoci (w 2005 roku
przewozy pasa¿erskie przynios³y stratê w wysokoci 800 tysiêcy z³otych,
w 2006 roku by³a ona o po³owê mniejsza - 400 tysiêcy z³) pokrywamy z
pozosta³ego 20-procentowego zakresu naszej dzia³alnoci, który w ogóle
zapewnia rentownoæ. Dziêki temu strzelecki PKS jest w znacznie lepszej sytuacji ni¿ wiele innych w kraju.
- Dlaczego znów bêdziemy jedziæ dro¿ej, skoro ropa pod koniec
roku stania³a?  pytam prezesa
Aleksandra Pato³ê.
- Mimo tej obni¿ki (w dodatku nie
wiadomo jak d³ugo taka cena utrzyma
siê) w ci¹gu ca³ego roku koszt paliwa
na 1 kilometr wzrós³ o 3 grosze. Ale
cena ropy, któr¹, nawiasem mówi¹c, i
tak kupujemy w hurcie, a wiêc znacznie taniej ni¿ zwykli kierowcy, ma
niewielki wp³yw na cenê biletu: w koszcie 1 kilometra stanowi ona tylko 11
procent. Dodam te¿, ¿e spó³kê staæ na
inwestycje, dziêki czemu podnosi siê
jakoæ naszych us³ug i zwiêksza bezpieczeñstwo pasa¿erów. rednio przeznaczamy 1,5-2 mln z³ rocznie na zakupy, przy czym koszt nowego autobusu wynosi ok. 400 tysiêcy z³. Od 3-4
lat kupujemy wy³¹cznie autobusy
oszczêdne, z silnikami EURO 2, 3 i 4,
które zu¿ywaj¹ o 10-15 procent mniej
paliwa ni¿ Autosany. To dowód, ¿e
oszczêdzamy, gdzie siê da, a i tak komunikacja publiczna nie jest rentowna. Bez finansowego wsparcia samorz¹dów nie bêdzie lepiej i kursów na
pewno nie przybêdzie. Tak naprawdê
ka¿da miejscowoæ ma po³¹czenia z siedzib¹ gminy i starostwa powiatowego.
- Ale i tak zdecydowana wiêkszoæ ludzi ma k³opoty z dojazdem do pracy...
- Czasy siê zmieni³y i dzi nie ma
ju¿ tak sztywnych godzin rozpoczynania pracy w zak³adach: zamiast o
szóstej czy siódmej rano, zaczyna siê
pracê w przedziale czasowym od 6.00
do 8.30 czy nawet 9.00. Nie jestemy
w stanie sprostaæ temu podstawiaj¹c
wystarczaj¹c¹ iloæ autobusów, poza
tym wiêcej ni¿ po³owa miejsc by³aby w
nich pusta.
- Mo¿na podstawiaæ ma³e busy.
- Mamy tylko cztery takie, i choæ
one rzeczywicie s¹ tañsze pod wzglêdem zu¿ycia paliwa, to pozosta³e koszty s¹ ju¿ porównywalne z du¿ymi autobusami, choæby wynagrodzenie kierowców. W dodatku ka¿demu z nich
nale¿a³oby w ci¹gu dnia pracy przydzieliæ po dwa pojazdy: du¿y na godziny szczytu, ma³y na pozosta³e godziny. Nikogo chyba na to nie staæ. Nas
te¿ nie.
- Kierowcy i tak narzekaj¹ na
niskie p³ace.
- Rzeczywicie s¹ niskie w porów-

naniu do poprzedniego okresu, tj. pocz¹tku lat 90. Wtedy p³aca kierowcy
wynosi³a wiêcej ni¿ rednia krajowa,
dzi  du¿o mniej. Zauwa¿yæ jednak
nale¿y, ¿e wówczas pracy by³o znacznie wiêcej, bo te¿ znacznie wiêcej przewozilimy pasa¿erów. Po przekszta³ceniu PKS w spó³ki akcyjne Skarbu Pañstwa obowi¹zuje nas zmieszczenie siê
we wskaniku przyrostu p³ac. W ubieg³ym roku podwy¿ka nie mog³a byæ
wy¿sza ni¿ 3,5%, w tym  3,4%.
- Wróæmy jednak do sprawy braku dojazdów do pracy poza miejscem zamieszkania. Ludzie chcieliby pracowaæ, ale nie mog¹, bo nie
maj¹ jak dojechaæ albo wróciæ. PKS
ogranicza iloæ kursów, bo brakuje pasa¿erów, podnosi ceny biletów,
bo kursy s¹ nierentowne, a pasa¿erów nie ma, bo kursów jest za
ma³o, bo jeli s¹, to o niew³aciwej
godzinie, w dodatku bilety s¹ za
drogie.
- Jak mówi³em  podstawowym ograniczeniem jest brak frekwencji. Ja musze patrzeæ na firmê jako ca³oæ. Kiedy
z zaledwie 20 procent naszej dzia³alnoci musimy sfinansowaæ pozosta³e 80
procent, to widaæ, gdzie s¹ priorytety.
Nie s³ysza³em jakich wiêkszych uwag
na temat rozk³adu jazdy i koniecznoci
uruchomienia kursów na pewnych trasach z powodów socjalnych. Widocznie nie ma takich potrzeb. Nie mamy
te¿ wniosków samorz¹dów w tej sprawie, z wyj¹tkiem Krapkowic  tam uruchomimy na próbê dodatkowe po³¹czenia z zak³adami w Otmêcie. To pierwszy samorz¹d, który rozwa¿a dop³aty
do kosztów naszej dzia³alnoci na tej
trasie.
- Inne odmówi³y?
- Nie zwracalimy siê o pomoc, one
te¿ nie wychodzi³y z tak¹ inicjatyw¹.
Dopóki Sejm nie uchwali ustawy o
transporcie publicznym (od dwóch kadencji projekt nie mo¿e doczekaæ siê
debaty), dopóty nie mamy co liczyæ na
znacz¹c¹ poprawê. Zdecydowanie lepsze rozwi¹zania stosowane s¹ np. w Unii
Europejskiej: komunikacja lokalna jest
dotowana przez pañstwo i samorz¹dy,
ale te¿ samorz¹d okrela ile linii jest
potrzebnych, ile autobusów i na jakich
trasach i to samorz¹d og³asza przetarg
na takie us³ugi. Przewonik natomiast
dostosowuje siê do takich wymagañ.
Rozmawia³a Marta Górka

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich nagrodzony

dok. ze str. 1

Na konkurs wp³ynê³o 916 projektów szkolnych. Jury wybra³o z nich 64,
a ich autorzy otrzymaj¹ nagrody w
postaci bonów przeznaczonych na sfinansowanie us³ug edukacyjnych lub
psychologiczno-pedagogicznych.
Wród szkó³ jedynie 5 to szko³y ponadgimnazjalne, resztê stanowi¹ szko³y podstawowe i gimnazja. Z województwa opolskiego wyró¿niono trzy szko³y, a wród nich Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich (nagroda  bon na 5 tysiêcy z³otych). Pozosta³e dwie to: szko³a podstawowa z
Prudnika i gimnazjum z Rac³awic l.
Celem tej ogólnopolskiej kampanii jest przeciwdzia³anie przemocy w
polskich szko³ach poprzez zwiêkszenie wiadomoci problemu, zmianê postaw wobec przemocy, a tak¿e dostarczenie szko³om wsparcia i narzêdzi,
które skutecznie zwalcza³yby to zjawisko.
Kampania skierowana jest do szkó³
- uczniów, nauczycieli i rodziców oraz
instytucji zwi¹zanych ze szkolnictwem.
Patronat honorowy nad akcj¹ obj¹³ Prezydent RP Lech Kaczyñski.
Projekt jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszy opiera³ siê na kampanii
medialnej przedstawiaj¹cej problem
agresji i przemocy w szko³ach oraz sposoby przeciwdzia³ania temu zjawisku.
W dziennikach regionalnych ukaza³o
siê prawie 700 publikacji na ten temat.
Podawano porady dotycz¹ce radzenia
sobie z przemoc¹ oraz przyk³ady dobrych praktyk. Pisano równie¿ o skali
i przejawach zjawiska przemocy w szko³ach oraz o samej akcji. W³¹czyli siê
równie¿ czytelnicy dzienników bior¹c
udzia³ w dyskusjach, czatach, pisz¹c listy oraz proponuj¹c w³asne rozwi¹zania problemu. Pierwszy etap zakoñczy³
siê og³oszeniem 9 czerwca 2006 roku
Kodeksu Szko³y bez przemocy, który powsta³ przy wspó³pracy Rady Programowej, w której sk³ad wchodz¹ socjologowie, psychologowie i wydawcy.
Kodeks zawiera standardy, jakie powinna spe³niaæ i jakimi powinna kierowaæ siê szko³a, które zawieraj¹ siê w 10
has³ach: Szko³a jest wspólnot¹; Wszyscy siê szanujemy; Wspólnie dzia³amy
przeciw przemocy; Niczego nie ukrywamy; Zawsze reagujemy; Nauczyciel
nie jest sam; Uczniowie wiedz¹, jak
dzia³aæ; Rodzice s¹ z nami; Mamy so-

juszników; Nagradzamy dobre przyk³ady.
Drugi etap kampanii to udzia³ szkó³
w akcji. Warunkiem by³o zobowi¹zanie
do przestrzegania zasad Kodeksu Szko³y bez Przemocy i podejmowanie konkretnych dzia³añ zapobiegaj¹cych agresji. Szko³y natomiast uzyska³y tytu³
Szko³y uczestnicz¹cej w kampanii
Szko³a bez Przemocy. S¹ one wspierane nie tylko doradztwem i materia³ami
metodycznymi, ale tak¿e finansowaniem szkoleñ i warsztatów.
W ramach akcji zorganizowany zosta³ tak¿e konkurs na dzia³ania profilaktyczne realizowane w szko³ach. W
Zespole Szkól Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich dzia³ania profilaktyczne realizowane s¹ od lat w ramach
Szkolnego Programu Profilaktyki.
Udzia³ szko³y w konkursie by³ kontynuacj¹ tych wieloaspektowych dzia³añ,
a jego celem jest dotarcie do wszystkich cz³onków spo³ecznoci szkolnej:
uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzia³ania podjête w ramach projektu w szkole realizowane s¹ w czasie ca³ego roku
szkolnego i obejmuj¹:
1. Pogadanki uczniów klas pierwszych
z policjantem z Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich (17 spotkañ w padzierniku-listopadzie 2006). W czasie spotkañ
podejmowano tematykê przeciwdzia³ania agresji, odpowiedzialnoci nieletnich, sposobami walki z przejawami
agresji w szkole
2. Pogadanki uczniów z pedagogiem
szkolnym na lekcjach wychowawczych
na temat: Jak radziæ sobie z agresj¹ w
szkole?, w czasie których podejmowano zagadnienia zwi¹zane ze zrozumieniem mechanizmów powstawania
zachowañ agresywnych, tropienie w³asnych przejawów agresji i metod zastêpowania agresji
3. Pogadanki na lekcjach wychowawczych przeprowadzane przez wychowawców na podstawie przygotowanych
przez pedagogów szkolnych scenariuszy lekcji dotycz¹cych przeciwdzia³ania zachowaniom agresywnym
4. Treningi zastêpowania agresji dla
uczniów szczególnie agresywnych prowadzone przez szkolonego pedagoga
5. Spotkania policjanta z rodzicami
uczniów na zebraniu 18,19,21.09.2006,
w czasie których omawiano wp³yw rodziny na zachowania agresywne (zbytnia rygorystycznoæ rodziców lub nadmierna tolerancja po³¹czona ze s³abym
kontaktem uczuciowym).
6. Szkolenie Rady Pedagogicznej w
ramach Wewn¹trzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na temat: Jak pracowaæ z uczniem agresywnym prowadzone przez pracownika Poradni Pedagogiczno-Pedagogicznej w Strzelcach
Opolskich.

7. Akcja plakatowa na terenie szko³y przygotowana przez uczniów Nie
b¹d obojêtny. Reaguj maj¹ca na celu
wzbudzenie aktywnoci uczniów, którzy reaguj¹, informuj¹ o przejawach
agresji.
8. Konkursy dla uczniów na prezentacjê multimedialn¹ i esej na temat
Szko³a bez przemocy
9. Spotkanie podsumowuj¹ce projekt
po³¹czone z rozstrzygniêciem konkursów na prezentacjê i esej i podpisaniem
przez przewodnicz¹cych klas w imieniu uczniów deklaracji Szko³a bez agresji
10. Wprowadzenie w szkole dzienniczków ucznia dla wszystkich uczniów
szko³y, w których znajduj¹ siê zapisy
planu lekcji, uwag, pochwa³, usprawiedliwieñ nieobecnoci i s¹ kana³em
³¹cznoci rodziców ze szko³¹.
11. Sta³e, co miesiêczne spotkania
wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów
12. Cykl spotkañ zespo³ów klasowych
(wychowawcy, nauczycieli ucz¹cych w
ka¿dej klasie, pedagoga, wicedyrektora szko³y ds. wychowawczych), w czasie których przekazywane s¹ informacje dotycz¹ce uczniów, ich dysfunkcji,
sytuacji rodzinnej lub innych maj¹cych
znaczenie dla procesu wychowawczego i bli¿szej wspó³pracy wychowawcy
z nauczycielami ucz¹cymi w danej klasie.
13. Karty wsparcia uczniów z dysfunkcjami, które zosta³y opracowane w
szkole dla uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Szczegó³owe zalecenia i wskazówki do
pracy z uczniami s¹ zapisywane i podpisywane przez nauczycieli ucz¹cych.
Dziêki zaanga¿owaniu ca³ej spo³ecznoci szkolnej, a szczególnie pedagogów szkolnych, wychowawców klas,
nauczycieli jêzyka polskiego i wiedzy
o kulturze, nauczycieli przedmiotów
informatycznych przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, aktywnoci rodziców i uczniów mo¿liwy
by³ udzia³ w kampanii i konkursie
Szko³a bez przemocy. Zaanga¿owanie i wspó³dzia³anie wszystkich podmiotów szkolnych zosta³y docenione
w Warszawie i zaowocowa³y wyró¿nieniem. W czasie uroczystej gali, która
odbêdzie siê na pocz¹tku marca zostan¹
wrêczone nagrody w postaci bonów
edukacyjnych na szkolenia dla nauczycieli. Dla ca³ej szko³y najwiêksz¹ nagrod¹ bêdzie z pewnoci¹ spadek skali
zachowañ agresywnych i podejmowanych interwencji kryzysowych, bo jak
mówi przys³owie lepiej zapobiegaæ ni¿
leczyæ.
Miros³awa Stañczak
Wicedyrektor ZSZ nr 1

Program dla organizacji pozarz¹dowych
Program PARTNER 2006 
wsparcie projektów realizowanych na
rzecz osób niepe³nosprawnych przez
organizacje pozarz¹dowe adresowany jest do
stowarzyszeñ, fundacji, kocielnych osób prawnych, zwi¹zków,
izb oraz organizacji pracodawców
i pracobiorców dzia³aj¹cych na
rzecz osób niepe³nosprawnych,
które posiadaj¹ statutowy zapis o dzia³alnoci na rzecz osób niepe³nosprawnych oraz udokumentuj¹ prowadzenie
dzia³alnoci na rzecz osób niepe³nosprawnych przez okres co najmniej 2
lat.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach modu³u B
programu (modu³ dla projektów, których cykl realizacji zamyka siê w okresie jednego roku kalendarzowego) sk³adane s¹ w trybie ci¹g³ym, jednak¿e nie
póniej ni¿ 2 miesi¹ce przed rozpoczêciem realizacji projektu.
Kwota dofinansowania ze rodków
PFRON na realizacjê ka¿dego z projektów nie mo¿e przekroczyæ 80% wydatków kwalifikowanych poniesionych
w ramach realizacji projektu.
Pomoc finansowa w ramach programu mo¿e byæ przyznana na realizacjê projektów dotycz¹cych nastêpuj¹cych obszarów wsparcia:

I. Prowadzenie rehabilitacji dzieci i
m³odzie¿y niepe³nosprawnej w ró¿nych typach placówek,
II. Prowadzenie rehabilitacji doros³ych osób niepe³nosprawnych w ró¿nych typach placówek,
III. Organizowanie i prowadzenie szkoleñ, kursów, warsztatów i innych form
wsparcia dla osób niepe³nosprawnych
 aktywizuj¹cych zawodowo i spo³ecznie te osoby
IV. Organizowanie i prowadzenie szkoleñ oraz warsztatów dla cz³onków rodzin osób niepe³nosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezporednio zaanga¿owanych w proces rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych ukierunkowanych na:
V. proces integracji osób niepe³nosprawnych w najbli¿szym rodowisku i
spo³ecznoci lokalnej,
VI. zwiêkszenie aktywnoci ¿yciowej
i zaradnoci osobistej oraz niezale¿noci ekonomicznej osób niepe³nosprawnych,
VII.podnoszenie umiejêtnoci pracy z
osobami niepe³nosprawnymi, w tym
sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji
VIII.
Prowadzenie pomocy psychologicznej dla osób, które sta³y siê niepe³nosprawne,

IX. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajêæ, które:
X. a) maj¹, na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejêtnoci niezbêdnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepe³nosprawnych,
XI. b) rozwijaj¹, umiejêtnoci sprawnego komunikowania siê z otoczeniem
osób z uszkodzeniami s³uchu i mowy,
XII.
c) ogólnie usprawniaj¹ zaburzone funkcje organizmu i ograniczaj¹ deficyty rozwojowe osób z upoledzeniem
umys³owym;
XIII. Zakup, szkolenie i utrzymanie
psów przewodników dla osób niewidomych,
XIV.
Organizowanie i prowadzenie
szkoleñ dla t³umaczy jêzyka migowego,
XV. Gromadzenie i upowszechnianie
informacji na temat dostêpnych us³ug,
sprzêtu rehabilitacyjnego i pomocy
technicznych dla osób niepe³nosprawnych o ró¿nych rodzajach niepe³nosprawnoci
XVI. Promowanie wyrobów produkowanych w zak³adach o podwy¿szonej koncentracji zatrudnienia osób niepe³nosprawnych (osoby niepe³nosprawne stanowi¹ co najmniej 50%
ogó³u zatrudnionych), z uwzglêdnieniem dzia³añ wspieraj¹cych:
XVII. wystawy,

XVIII. targi
XIX. Promowanie osi¹gniêæ zawodowych i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych, w szczególnoci w formie konkursów, plebiscytów, wystaw,
festiwali, itp.
XX.
Organizowanie imprez o zasiêgu ponadlokalnym dla osób niepe³nosprawnych:
XXI. sportowych,
XXII. kulturalnych
XXIII. o charakterze integracyjnym
XXIV. Uczestnictwo osób niepe³nosprawnych w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych
dla tych osób poza granicami kraju.
XXV. Prowadzenie poradnictwa
zawodowego i porednictwa pracy dla
osób niepe³nosprawnych, zgodnie z
odrêbnymi przepisami.
XXVI. Prowadzenie kampanii informacyjnej wród osób niepe³nosprawnych w wieku aktywnoci zawodowej, w szczególnoci zamieszka³ej na terenach wiejskich i s³abo
zurbanizowanych, maj¹cej na celu
poinformowanie o mo¿liwociach
zatrudnienia lub szkolenia oraz w zale¿noci od potrzeb udzielanie pomocy w przygotowaniu do aktywnego poszukiwania pracy.
XXVII. Opracowywanie i/lub wyda-

wanie, kierowanych do osób niepe³nosprawnych:
XXVIII.
wydawnictw ci¹g³ych
 periodycznych lub nieregularnych,
XXIX. wydawnictw zwartych (informatorów, poradników, materia³ów instrukta¿owych).
XXX. Opracowywanie i/lub wydawanie, kierowanych do osób niepe³nosprawnych (publikowanych drukiem powiêkszonym lub pismem
Braillea, albo wydawanych na kasecie, p³ycie CD, dyskietce lub w internecie):
XXXI. ksi¹¿ek naukowych lub popularnonaukowych,
XXXII.literatury piêknej.
18. Opracowywanie i/lub wydawanie
publikacji dotycz¹cych problematyki wynikaj¹cej z niepe³nosprawnoci.
Procedury programu, druk wniosku (modu³ B), za³¹czniki do wniosku
oraz katalog kosztów kwalifikowanych
dostêpne s¹ na stronie internetowej
PFRON: www.pfron.org.pl (zak³adka
programy PFRON).
Ponadto informacje na temat programów mo¿na uzyskaæ w Opolskim
Oddziale PFRON przy ul. Koraszewskiego 8-16 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-77 423 29 98.

