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Podziel się sukcesem...
w miniony piątek, 20 maja Marek
Goliszewski, prezes Business Cen
ter Club odwiedził Strzelce Opolskie
| i spotkał z młodzieżą, przedsiębior
cami i władzami samorządowymi. Ta
wżyta jest częścią akcji promocyj
nej programu „Podziel się sukcesem”,
którego jest inicjatorem. Jest to ogól

nopolski program społeczny przed
siębiorców nastawiony na zmniejsza
nie bezrobocia i niwelowanie konflik
tów społecznych. Kierowany jest
głównie do dzieci i młodzieży, stu
dentów, osób bezrobotnych i pod
opiecznych ośrodków pomocy spo-

dok. na str. 2

Wszystkim naszym kochanym Mamom
z okazji ich święta składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia i wszystkiego co najlepsze.
Niech każdy dzień będzie dla was pełen słońca, dumy
i radości, której źródłem będą sukcesy waszych pociech.
Wszystkiego tego w imieniu
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
życzą
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Nowa matura, czyli
„niekończąca się opowieść...”

* Oferty pracy
* Odznaczenia strażaków

* Idol w Strzelcach?
* Rzuć palenie

Kredyty
dla szpitali
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Czy po raz kolejny zabrakło wy
obraźni ministerialnym urzędnikom,
i którzy nie zważając na dobro dzieci i
I młodzieży podejmujązza biurka nie-

rych konsekwencj e trudno z całą pewnością przewidzieć? Czy też inten
cje były dobre, a jedynie nie dość,
szczegółowo i precyzyjnie sformu
łowane w rozporządzeniu MENiS,
co stało się przyczyną dezorientacji i
nad wyraz dowolnej interpretacji
tegoż pisma?
Prasa donosi: „Koniec ośrodków
szkolno-wychowawczych. Trudne
dzieci wrócą na ulicę!” Gazeta Wy
borcza 16 maja pisze, że „Minister
Edukacji nakazał likwidację ośrod
ków dla trudnej młodzieży. I za kilka

; przemyślane do końca decyzje, któ
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Strzeż się kleszcza
Ten wstrętny pajęczak - kleszcz
pospolity (Ixodes ricinus) - zaledwie
jeden raz w ciągu swojego życia pije
i krew od człowieka - jako osobnik
s dorosły. Kiedy jeszcze weźmie się
pod uwagę, że nawet dwa lata może
przeżyć bez jedzenia, to trzeba przy
znać, że trzeba mieć naprawdę pe
cha, żeby nie tylko zostać ugryzio1 nym, ale i zakażonym. Niemniej kleszI czejuż zarażaj ąboreliozą na naszym
; terenie. O ile w roku 2003 stwierdzo
no w naszym powiecie 7 przypad
ków boreliozy, w 2004 - 6, to w tym
. roku - już dwa: jeden w lutym, drugi
- w kwietniu.
• - Przypadek z lutego to prawdo
podobnie wynik znacznie wcześniejI szego zakażenia - mówi Katarzyna
Kanoza, kierownik oddziału epide
miologii w strzeleckiej stacji sanitar-

* Rolnicy ruszyli po dopłaty

no-epidemiologicznej - natomiast ten
kwietniowy to już raczej tegorocz
ny. Przy czym muszę zastrzec, że
do nas informacje o zachorowaniach
na boreliozę trafiają ze szpitalnych
oddziałów zakaźnych, bo lekarze
mają obowiązek powiadamiać nas o
stwierdzonych przypadkach tej cho
roby. Nie jest to jednak równoważne
z rzeczywistą ilością chorych: przez
całe lata ludzie mogą nie zdawać so
bie sprawy, że chorują lub chorowali
na boreliozę. Ta choroba czasami roz
wija się bez jakichś szczególnie cha
rakterystycznych objawów, które
natychmiast sugerowałyby, że to wła
śnie to. Czasem - kontynuuje K.
Kanoza - o styczności z boreliozą
pacjenci dowiadują się bardzo późno

Czy minister chce zlikwidować
SOSW w Leśnicy?

odmienna interpretacja tego samego
j dokumentu przez różnych adresa| tów, każę się zastanowić nad dwoma
I kwestiami.

* Wiesz, jakie jaja jesz?

.. .,.'V sobotę, 21 maja, weszła w
życie znowelizowana ustawa o po
mocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych ZOZ-ów.
Dobrodziejstwo - mówiąjedni.
Dzięki temu placówki będą mo
gły zaciągnąć kredyty na rozliczenie
się z dostawcami i wypłacenie zale
głych podwyżek z tytułu owej sła
wetnej ustawy 203. W dodatku na
czas restrukturyzacji zostaną wstrzy
mane wszelkie egzekucje komornicze
- uzupełniają pierwsi.
Nóż do trumny - twierdzą inni
Już i tak głęboko zadłużone szpi
tale będą mogły zaciągać kolejne kre
dyty, a tym samym pogorszą i tak
swoją złą sytuację finansową - do
dają drudzy.
O tym, w jaki sposób dyrekto
rzy publicznych ZOZ-ów podcho
dzili do zamierzonej zmiany przepi
sów, mówią wyniki ankiety opubli
kowanej przez Ministerstwo Zdro
wia 8 lutego, a więc jeszcze przed
głosowaniem poprawek do ustawy w
parlamencie. Otóż na zapytanych 815
dyrektorów - ankiety odesłało 551,
z czego 235 było za uchwaleniem
ustawy, 202 - przeciw, a 114 wstrzy
mało się od głosu. W województwie
opolskim 9 szefów ZOZ-ów było za
przyjęciem znowelizowanych prze
pisów, 5 - przeciw, a 2 wstrzymało
się od głosu..
Będę cheiał i musiał skorzystać z
nowych przepisów. Musimy prze
cież wypłacić pracownikom zaległo
ści w poborach, a na to konieczne jest
zaciągnięcie pożyczki - mówi Ma
rian Kreis, dyrektor strzeleckiego
szpitala. - Warunki są atrakcyjne:
możemy wziąć do 2,5 min zł kredy
tu, i spłacać go przez 10 lat. Szpital
będzie mógł mieć umorzoną połowę
pożyczki z budżetu państwa, jeśli w
ciągu 5 lat od rozpoczęcia restruktu
ryzacji spłaci drugą połowę. W do
datku pracownicy mogą być pewni,
że te pieniądze na pewno trafią do
ich kieszeni, bo na żaden inny cel nie
mogą być przeznaczone.
Kolejnym plusem nowelizacji
ustawy jest to, że wcale nie poszła w
kierunku, o jakim jeszcze na począt
ku tego roku było bardzo głośno: nie
ma w niej ani słowa o tym, że z po-

Co prawda jeszcze nie czas na
ostateczne podsumowania, bo wyni
ki oficjalne będą znane dopiero pod
koniec czerwca, ale już teraz może
my pokusić się o wrażenia na temat
funkcjonowania nowych formuł ma
turalnych.

urzę w mediach i popłoch w nie
których placówkach opiekuń
czych wywołało rozporządzenie
SMENiS z marca bieżącego roku o
fenianach w ośrodkach szkolno-wyI chowawczych, chociaż całkowicie

Przeczytaj!

O opinię poprosiliśmy jednego z
dyrektora Liceum Ogólnokształcące
go w Zawadzkiem Ryszarda Pagacza.
Można by naprawdę bardzo dłu
go dyskutować, są, jak zawsze to w
życiu bywa, pozytywy i negatywy,
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Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek
Obchody Dnia Strażaka w powiecie
strzeleckim wyznaczono na 18 maja.
I jak co roku - było bardzo uroczy
ście. Dopisali goście, na czele z Wo
jewódzkim Komendantem PSP st.
brygadierem Karolem Stępniem (któ
ry wręczał awanse na wyższe stop
nie zawodowym strażakom), preze
sem Zarządu Powiatowego OSP st.
brygadierem w st. spocz. Józefem
Manderlą (który uhonorował odzna
kami i medalami strażaków - ochot
ników), przedstawicielami samorzą
dów, firm i instytucji, a także policji
z naszego terenu. Przy tej okazji padło również wiele serdecznych po

dziękowań - za poświęcenie, zaan
gażowanie i oddanie swojej pracy zarówno pod adresem zawodowców,
jak i ochotników, a także życzeń, z
których najczęstsze, ale i najważniej
sze dla wszystkich to: „Tyle samo
powrotów, ile wyjazdów” i „Opatrz
ności patrona, św. Floriana”. Do tych
życzeń dołączamy się i my - oby tej
opieki Patrona nie zabrakło przy żad
nym wyjeździe.
Impreza towarzyszącą był finał po
wiatowego konkurs plastycznego na
temat zapobiegania pożarom, a po
tem... impreza zupełnie już nieoficjal
na w Gąsiorowicach.
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Strzeż się kleszcza
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i przypadkiem, kiedy w trakcie ba
dań krwi okazuje się, że mają prze
ciwciała. Tak właśnie jest w przypad
ku wielu pracowników leśnych.
A bywa też zupełnie inaczej pacjenci latami leczą się, a lekarze nie
mogą ustalić ostatecznej diagnozy.
Gdy już nawet sugerują boreliozę chorzy nie mogą sobie przypomnieć,
by kiedykolwiek zostali pokąsani
przez kleszcze.
Borelioza jest chorobą pod
stępną: w pierwszym stadium może
pojawić się tzw. wędrujący rumień. 1
w większości przypadków - ok. 90
proc. - tak się właśnie dzieje. Ale też
zauważyć należy, że taki rumień
może pojawić się przy ukąszeniu
przez inne pasożyty czy alergii. W
późniejszych stadiach choroby może
dojść do zmian w ośrodkowym ukła
dzie nerwowym (zapalenie opon
mózgowych), w sercu (zapalenie mię
śnia sercowego, zapalenie osierdzia),
może dojść do zmian w stawach, a
nawet do uszkodzenia wzroku czy
słuchu. Boreliozę leczy się antybio
tykami, i niestety, nie można się uod
pornić szczepieniem - szczepionek
nie ma.
Są natomiast szczepionki prze
ciwko drugiej chorobie przenoszonej
przez kleszcze -odkleszczowemu
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zapaleniu mózgu. Tu nie ma leczenia
swoistego - kontynuuje K. Kanoza więc najlepiej zapobiegać, tym bar
dziej, że ta choroba bywa śmiertelna
(1-5% przypadków). Zwłaszcza,
gdy wybieramy się w rejony (poka
zujemy je na mapce - przyp. red.),
na których istnieje zwiększone ry
zyko zarażenia się.
Krętkami Borrelia zakażonych
jest od 3 do 60 % kleszczy średnio w
Europie, a w Polsce najlepiej rozpo
znane jest Roztocze, gdzie po akcji
łapania kleszczy i przeprowadzo
nych badaniach stwierdzono, że od
setek zakażeń owadów wynosi 14 %
- mówi K.Kanoza. - Trzeba więc
wybierając się do lasu przede wszyst
kim zadbać o osłonięcie ciała: długie
rękawy, czapki, długie spodnie i użyć
chemicznych środków odstraszają
cych kleszcze. Dobrze po spacerze
obejrzeć ciało, czy kleszcz mimo
wszystko nie trafił na skórę. Jeśli do
tego doszło - należy wyjąć go pensetą, zdecydowanym ruchem obro
towym przy samej skórze. Nie wol
no smarować kleszcza tłuszczem, bo
doprowadzić to może do zwrócenia
przez niego wydzieliny pod skórę. A
gdy w miejscu ukłucia przez klesz
cza pojawi się rumień - wtedy nale
ży wybrać się do lekarza.

Obszary zwiększonego ryzyka zarażenia się odkleszczowym
zapaleniem mózgu

Podziel się sukcesem...

Prezes BCC na spotkaniu z gronem przedsiębiorców w sali narad starostwa
powiatowego. Czy udało mu sie przekonać ich do włączenia się h> akcję
„Podziel się sukcesem ”?

Dni Ziemi Strzeleckiej

STRZELCE
OPOLSKIE

4-5 CZERWCA 2005r.
Park Miejski - Scena Główna
10™ VII Ogólnopolski Bieg Strzelca
15™ KOROWÓD
16™ Pokazy zwyczajów rycerskich w wykonaniu
Opolskiego Bractwa Rycerskiego
17™ Koncert Młodzieżowych Zespołów Rockowych

Park Miejski
Ratusz - Park

Dom Kultury
* Toffirifs * Mokana * Second Side * Thanathron *
Angels ofArmagedon * S.T.O.P. Lepiej Reggae * Pasażer *
203’ Występ grupy folkowej „Redlin”
2230 Koncert grupy Bracia Cugowscy

24™ Dyskoteka „Pod Gwiazdami”
5 czerwca (niedziela)
15™ „Cyrk przyjechał”- pokazy na scenie
16™ „Rozśpiewana Europa” z udziałem zespołu „Black & White”
oraz Paolo Cozza
18™ Artyści miast partnerskich
19™ Przeboje z zespołem „King Size”
1930 „Europa da się lubić” - program prowadzi Paolo Cozza (Włochy)
2030 Występ „Don Wasyla Juniora i cygańskich gwiazd”
22™ Pokaz ogni sztucznych

Imprezy Towarzyszące:

3 czerwca /piątek/

Kredyty dla szpitali

18™ Wernisaż wystawy fotograficznej
„10 lat partnerstwa Soest-Strzelce Opolskie”

dok. ze str. 1

życzki na restrukturyzację finansową
mogą skorzystać tylko te placówki,
które zamierzają się przekształcić czy to w spółki użyteczności pu
blicznej czy to w spółki prawa han
dlowego.
Jak widać z wypowiedzi dyrek
tora strzeleckiej placówki, on sam dziś
znajduje się w gronie zwolenników
znowelizowanej ustawy, choć w mo
mencie przeprowadzania ankiety
wstrzymał się głosu.
O takiej postawie zadecydował
wówczas brak możliwości w projek
cie ustawy dochodzenia swoich rosz
czeń przez ZOZ-y od Skarbu Pań
stwa. Dziś taką możliwość mamy i
zapewne z niej skorzystamy, bo dłu
gi z tytułu „203” nie są winą służby
zdrowia.
Zresztą wielkość długu kierowa
nego przez niego szpitala - na pozio
mie ok. 4 min zł - plasuje tę placów
kę w gronie najmniej zadłużonych
ZOZ-ów na Opolszczyźnie. Kura
cja oszczędnościowa przynosi efek
ty i będzie kontynuowana. Pieniędzy
szuka się również w inny sposób. Od
kwietnia podpisane zostało (bezter
minowo) porozumienie o współpra
cy z powiatowym szpitalem w Krap
kowicach. Należy więc sądzić, że w

przyszłym roku liczy się w Strzel
cach Opolskich na zwiększenie kon
traktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Na razie jednak o ewentu
alnych przyszłych profitach dyrek
tor Kreis mówi niechętnie.
Umowę o współpracy między
naszymi placówkami podpisaliśmy
dla dobra pacjentów - mówi. - Za
wiera ona zresztą postanowienia o
pełnym poszanowaniu autonomii
naszych jednostek, a więc wszelkie
pogłoski o szybkim połączeniu czy
próbach przejęcia jednego szpitala
przez drugi należy uciąć: podobne
zamysły nie leżą w naszych planach.
To naturalne, że 150 tysiącom miesz
kańców z naszego obszaru staramy
się zapewnić jak najlepsze warunki
leczenia i dostępności opieki medycz
nej. Jako przykład podam ratownic
two. Mamy wspólny punkt powia
damiania ratunkowego, mamy karet
ki obsługujące każdy z powiatów od
dzielnie, ale strzelecki OIOM przyj
muje pacjentów z całego terenu. Dla
czego pacjenci z naszych regionów
mają być odsyłani do dalej położo
nych szpitali, skoro mogą skorzystać
z pomocy znacznie bliżej? Na takich
rozwiązaniach korzystamy przecież
wszyscy - dopowiada M. Kreis.

M. Górka

Hol Domu Kultury

4 czerwca /sobota/
10™ Podsumowanie współpracy
„10 lat partnerstwa Strzelce Opolskie - Soest”
Dom Kultury
10™ Turniej szachowy
Dom Kultury
10™ Konkurs rysunkowy dla dzieci „Wiosna na podwórku”
ruiny zaniku - Park Miejski

12™ Odsłonięcie głazu "Partnerstwo miast”Plac Oskara Lange
12™ Warsztaty Footbagu („ZOŚKI”) - gra w kółku, konkursy z nagrodami
Plac Żeromskiego

14™ Prezentacja obrazów i rzeźb z plenerów plastycznych
Podzamcze - Park Miejski

14™ Loteria książkowa
Park Miejski
16™ „Shredowanie” (gra rekreacyjna)
Park Miejski
17™ „OSADA RYCERSKA” (bicie monet, czerpanie papieru, wyrób
z gliny, szycie butów, strzelanie z luku i kuszy)
teren pod wieżą zamkową

5 czerwca /niedziela/
9™ Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
Rybaczówka
14™ Prezentacja obrazów i rzeźb z plenerów plastycznych
Podzamcze - Park Miejski
15™ Finał konkursu modeli plastikowych i kartonowych
Dom Kultury
16™ Popołudnie z cyrkiem - prezentacje sztuki cyrkowej
teren Małego Parku

Ponadto: *Wesołe miasteczko * Ogródki piwne i gastronomia
* Konkursy z nagrodami

Dopłaty dla rolników

Pozytywny
trend

4 czerwca (sobota)

■ obszary znacznego narażenia na
Obszary umiarkowanego narażenia na zachorowania

łecznej. Pomysł zasadza się na tym aby
przedsiębiorcy, którzy osiągnęli suk
ces, „podzielili” się nim. W samym
tylko ubiegłym roku na jego realizację
przedsiębiorcy przekazali 38 min zło
tych (dane BCC).
Sam Marek Goliszewski ufundo
wał 40 stypendiów dla uczącej się mło
dzieży, a wręczające je brał pod uwagę
nie tylko wyniki w nauce.
W trakcie pobytu spotkał sięwZespole Szkół Ogólnokształcących z
grupą młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu i wręczył jedno ze
stypendiów (wartości 2000 zł) Mireli
Lubińskiej, uczennicy II klasy ZSO.
Mirela nie tylko osiąga doskonałe wy
niki w nauce, ale przede wszystkim I
angażuje się w pomoc innym ludziom.
Działa jako wolentariusz w Barce, Sto
warzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzie
ci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Ognik” i w świetlicy wiejskiej na
Mokrych Łanach (pomaga w nauce,
prowadzi zajęcia z dziećmi z dysortografiąi dysleksją). Mamy nadzieję, że
stypendium pomoże jej w dalszym
rozwijaniu swoich pasji.

j

Tuż przed upływem terminu
składania wniosków o dopłaty było
nerwowo. I to w całym kraju. Rolni
cy na pola weszli dość późno, bo wio
sna wcześniej nie pozwalała na pra
ce, a urzędnicy w powiatowych biu
rach ARiMR wprawdzie obsługiwa
li sporo osób, ale właściwie do ostat
nich dni nie było wiadomo, ilu rol
ników stanie w kolejce. Im bliżej
było 15 maja - tym tłok był większy.
I jak to wszytsko się skończyło?
Wnioski o dopłaty bezpośrednie
złożyło w tym roku 2.208 rolników
(w tym 845 o płatności związane z
niekorzystnymi warunkami go:
rowania), czyli o 46 mniej niż
szłym, ale za to obszar, któreg
tycząjest o 780 ha większy niż w
r., kiedy wynosił 30.480 ha - mówi,
Roman Maj, szef Powiatowego Biura
ARiMR w Strzelcach Opolskich.
Czy to zonacza, że mniej rolników
zainteresowanych jest unijnymi pie
niędzmi? - pytam. - Zdecydowanie nie
- odpowiada. - Weźmy dodatkowo pod
uwagę, że 45 rolników otrzymało
strukturalne renty, a z 25 beneficjen
tów - 15 otrzymało je za przekazanie
gospodarstwa swojemu następcy, na
tomiast 10 - za przekazanie gospodar
stwa na powiększenie innego. To ozna
cza, że w naszym powiecie, tak samo
jak w całym województwie opolskim
(choć w skali kraju jest inaczej) widać
pozytywny trend, jakim jest powięk
szanie średniej powierzchni gospo
darstw rolnych. O to przecież w tym
wszystkim chodziło. Większe gospo
darstwo to jego większa produktyw
ność. Trudno w tej chwili powiedzieć
- dodaj e R. Maj - czy to trwała tenden
cja i w przyszłych latach będziemy
nadal obserwować powiększanie go
spodarstw rolnych, ale na razie spra
wy przybrały pozytywny kierunek.
W zeszłym roku, kiedy po raz
pierwszy nasi rolnicy mogli składać
wnioski o dopłaty, największą prze
szkodą do pokonania było przecież
przełamanie bariery psychologicznej.
Na samym początku akcji większość
z nich wcale nie wierzyła, że dopłaty
rzeczywiście będą. Wprawdzie nie są
tak wysokie, jak w Unii Europejskiej,
ale jednak ci, którzy z nich skorzysta
li, są zadowoleni, bo te pieniądze wpły
wają na konta.

/me/
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C;v wiesz, jakiejajo jesz?

pieczątki
Z pewnością niejeden z nas za
stanawiał się nad rozszyfrowaniem
tajemniczych pieczątek, które od ja
kiegoś czasu możemy zauważyć na
kupowanych przez nas jajkach w skle
pach. Większość z nas cyferki koja
rzy z datami, a więc może to właśnie
odczytanie znaków pieczątki pozwoli
ocenić, czy kupowane jajka są na
prawdę świeże, czy też może lepiej
będzie zrezygnować z ich zakupu?
Generalnie jak kupowaliśmy jajka, tak
kupować będziemy i do pieczątek się
przyzwyczaimy. Dobrze jednak wie
dzieć, co te tajemnicze pieczątki na
prawdę oznaczają i czy posiadając te
wiadomości, będziemy za każdym
razem zastanawiać się, czy nie pójść
jednak do innego sklepu. Z tego kodu
tak naprawdę możemy się wiele do
wiedzieć i jest to wiedza bardzo przy
datna. Przynajmniej dla naszych kub
ków smakowych.
Po pierwsze. Numery na jajach
nie mająnic wspólnego z ich świeżo
ścią czyli datą ich zniesienia!
Rząd cyfr i liter na jajkach to nic
innego jak identyfikator producenta.
Pierwszy znak określa system ho
dowli kur niosek. Jaja od kur hodo
wanych ekologicznie mają oznacze
nie 0, od kur o chowie wolnowybiegowym -1, ściółkowym (w kurniku)
- 2, w klatkach - 3. Pytanie - jakie
jajka wybierzemy na kolację jest chy
ba pytaniem retorycznym.

Za tym numerem zobaczymy li
tery. To oznaczenie to symbol kraju
produkcji jaj - w przypadku Polski
jest to PL. Następne cyfry to wetery
naryjny numer identyfikacyjny fermy.
Dwie pierwsze określają wojewódz
two, w którym działa ferma. Każdy
region ma własne oznaczenia: dla wo
jewództwa opolskiego jest to 16, dla
śląskiego 24. Dwie kolejne cyfiy okre
ślają powiat, w którym funkcjonuje
ferma. Powiatowi strzeleckiemu przy
dzielono numer 11. Kolejne dwie cy
fiy to kod określający zakres i rodzaj
działalności - dla fermy jaj konsump
cyjnych jest to 13, a na przykład dla
sprzedaży bezpośredniej - 56. Ostat
nie cyfry to już numer producenta.
Dodajmy, że jajka powinny być
nie tylko odpowiednio oznakowane,
ale i zapakowane w wyznaczonych
do tego zakładach. Opakowanie za
wiera informacje o producencie jaj, za
kładzie pakującym, ilości jaj, a przede
wszystkim - dacie ich minimalnej trwa
łości oraz ich klasie wagowej.
Z kolei klasy wagowe jaj są nastę
pujące: XL - bardzo duże, o masie od
73 g, L - duże, o masie od 63 g do
poniżej 73 g, M - średnie, o masie od
53 g do poniżej 63 g, S - małe, o masie
poniżej 53 g.

SMACZNEGO
Małgorzata Płaszczyk

oznaczenie
(tutaj

oznaczenie
kraju
(tu Polska)

powiecie

kod województwa
(tu opolskie)

kod powiatu
(tu strzelecki)

kod zakresu
działalności

Fundusze
dla firm
Informujemy, że Dom Europejski
Regionalne Centrum Informacji Euro
pejskiej rozpoczyna cykl wykładów
otwartych na tematy związane z fun
duszami europejskimi. Jest to przed
sięwzięcie w ramach projektu Mini
sterstwa Gospodarki i Pracy „Krok
do funduszy”.
Spotkania mają charakter otwar
ty i są skierowane są do wszystkich
zainteresowanych osób. Pierwsze z
dziesięciu spotkań odbędzie się już 25

maja br., a jego temat to: „Fundu
sze europejskie dla małych i śred
nich przedsiębiorstw”.
Wszystkie spotkania odbywać się
będąw siedzibie Domu Europejskie

go przy ul. Słowackiego 10 w Opo
lu w godz. od 15.00 do 17.00.
A tak przedstawia się harmonogram
następnych spotkań:
30.05. Energia odnawialna
1.06. Jak założyć firmę z funduszy
unijnych?
8.06. Fundusze strukturalne dla or
ganizacji pozarządowych.
13.06. Podnoszenie kwalifikacji osób
pracujących.
15.06. Plany wykorzystania środ
ków unijnych po 2006 roku.
20.06. Fundusze strukturalne dla or
ganizacji pozarządowych.
22.06. Na co warto składać wnioski?
- czyli o mniej popularnych
zakresach funduszy unijnych.
27.06. Jak Polska korzysta z fundu
szy unijnych?
30.06. Podnoszenie kwalifikacji osób
pracujących.

A dla wszystkich osób zaintere
sowanych Traktatem Konstytucyj
nym Dom Europejski Regionalne Cen
trum Informacji Europejskiej prowa
dzi również spotkania w każdy wto
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PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

URZĄD PRACY

STANOWISKO
REKRUTANT

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY
STRZELCE OP.

KIER. DZ.U HANDLU

PRACOWNIK BIUROWY

NAUCZYCIEL JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
INFORMATYK
-ELEKTRONIK
KIEROWCA C+E
MONTER HAL
NAMIOTOWYCH
PRACOWNIK BIUROWY
(1/2 etatu)
SPRZEDAWCA

SPRZEDAWCA
BUFETOWA
KUCHARKA
SPECJALISTA DS.
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
PRAWNIK LUB
KANCELARIA PRAW.

SPECJALISTA DS. KADR
I PŁAC

•' •••L-’

- min. średnie;
- znajomość obsługi komputera;
- biegła znajomość j. niem. lub ang.
- wyższe
- doświadczenie w dziale handlu, export;
- biegła znajomość j. angielskiego
- min. średnie;
- „wiedza o drogach i mostach”

UJAZD

STRZELCE OP.

LEŚNICA
STRZELCE OP.

- wyższe pedagogiczne
- min. średnie;
- obsługa systemu LINUX

KRAJ

- pr. jazdy kat. C+E;
- dyspozycyjność
- znajomość programu SUBIEKT 4,
- znajomość faktur sprzedaży, zamówień
- średnie;
- obsługa komputera;
- obsługa kasy fiskalnej
- wykształcenie handlowe

CAŁY KRAJ
JEMIELNICA

STRZELCE OP.

JEMIELNICA

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

- wykształcenie średnie lub wyższe;
- praktyka

STRZELCE OP.

- doświadczenie prawne z zakresu
pomocy społecznej i samorządu
terytorialnego
- wykszt. min. średnie
min 1 rok doświadczenia na podobnym
stanowisku

STRZELCE OP.
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Przebadaj się!
Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 36
oferuje kobietom w ramach umowy
z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
ftddnią 4.05.2005 r. do 31.12.2005r.

bezpłatne badanie cytologiczne.
Do badania zaprasza się panie w wieku od 30 do 59 lat.
W celu wykonania badania nie jest wymagane skierowanie.
Wymagana jest książeczka Rejestru Usług Medycznych.
Badania wykonywane są w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
w środy i piątki w godz. 1100 - 1430

rek i czwartek w godzinach 14.45 16.00. w siedzibie DE przy ul. Sło
wackiego 10 w Opolu. Także te spo
tkania mają charakter otwarty.

Przy ognisku
Zarząd koła PSD w Strzelcach
Opolskich zorganizował w dniu
11.05 br. w okolicy Gąsiorowic dla
swoich członków oraz sympatyków
imprezę integracyjną„Ognisko”
Przy pogodnej muzyce oraz sprzy
jającej aurze, smacznych oraz diete
tycznych potrawach, odbył się kon

kurs z nagrodami z podstawowej wie
dzy o CUKRZYCY.
Impreza została zorganizowana
dzięki środkom PFRON, przyzna
nym przez Starostę Strzeleckiego,
oraz przy współudziale Nadleśnictwa
Strzelce Opolskie, firm farmaceutycz
nych (Eli Lilly sp. z o.o., Novo Nordisk sp. z o.o.) i piekarni M. Padula.
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Wniosków
na razie
nie przyjmują
W związku z dużą liczbą wnio
sków złożonych do Działania 2.3

Sektorowego Programu Operacyj
nego „Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw poprzez inwesty
cje” i prawdopodobnym wykorzy
staniem całości budżetu przeznaczo
nego na realizację w/w działania
uprzejmie informujemy, że następny
termin składania wniosków o udziele
nie wsparcia (18 sierpnia 2005 r.)

zostaje zawieszony.
Ewentualne wznowienie przyj
mowania wniosków jest uzależnione
od zwiększenia budżetu programu
bądź pojawienia się oszczędności
wynikłych z realizacji podpisanych
umów, lub też niezakontraktowania
obecnie dostępnego budżetu,' o czym
będą Państwo na bieżąco informowa
ni.

STOWARZYSZENIE „RODZINA KOLPINGA”
W STANISZCZACH WIELKICH
ul. Kościelna 47-113 Staniszcze Wielkie
Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich informuje, że przy współpracy
ze Związkiem Śląskich Rolników oraz Stowarzyszeniem Agroturystycz
nym Ziemi Nyskiej planuje zorganizować kurs agroturystyczny w dniach 710 czerwca 2005 (wtorek - piątek) w sali Stowarzyszenia Rodziny Kolpin
ga (budynek po szkole), ul. Kościelna 10 w Staniszczach Wielkich.

Program kursu
1. Agroturystyka i ekoturystyka ważne dziedziny turystyki alternatyw
nej
2. Przepisy prawne w agroturystyce
3. Marketing i promocja
4. Możliwości korzystania z pomocy unijnej na agroturystykę
5. Przygotowanie bazy noclegowej - kategoryzacja
6. Ekologia i ekoturystyka
7. Tworzenie produktów turystycznych i zaspokajanie potrzeb gastrono
micznych turystów
8. Zrzeszanie się
9. zajęcia praktyczne - wyjazd studialny (dojazd we własnym zakresie)

Czas trwania kursu 24 godz. lekcyjne + 6 godzinny wyjazd studialny
Kurs kończy się certyfikatem wymaganym przez banki do kredytów i do
korzystania ze środków pomocowych UE. Koszt kursu 100 zł od osoby.
Zgłoszenia pod telefonem (077) 4622470 lub w biurze Związku Śląskich
Rolników, tel. (077) 4543144, 4231365

Prezes Zarządu
Ks. Norbert Nowainski

Czy minister chce zlikwidować
SOSW w Leśnicy?

Z-

I

lat wszyscy będziemy bali się wy
poczynku letniego poza ośrodkiem?).
dowych? Ile osób trzeba będzie do
chodzić z domu - mówią samorzą
Umieszczenie w placówce podobne
datkowo zatrudnić? Takie i podobne
dowcy. Przedstawiciele Ministerstwa
go typu - tylko wjakiej: MO W, MOS,
pytania spędzają dziś sen z powiek
Edukacji uspokajają nikt nie zamie
Dom Dziecka? Ale co wtedy z kwali
niejednemu dyrektorowi SOSW.
rza zamykać tych placówek, prze
fikacjami kadry? Wymagane jest wy
To opinia dyrektora, a jak wieść
kształcimy je w Młodzieżowe Ośrod
kształcenie z zakresu pedagogiki opie
o likwidacji ośrodka przyjęliby wy
ki Socjoterapii, obiecują. Jednak
kuńczo-wychowawczej i oligofrenochowankowie?
przedstawiciele instytucji samorzą
pedagogiki. Ile placówek w kraju
o niemożliwe. Nie wyobrażam
dowych i administracji ostrzegają że
oprócz Specjalnych Ośrodków Szko
sobie takiej sytuacji - mówi 19
w rozporządzeniu nie ma nawet sło
leniowo-Wychowawczych ma kadrę
letni Paweł Hac z Gogolina. - Pewnie
wa o przekształcaniu ośrodków, za
z odpowiednim przygotowaniem
wróciłbym do domu, ale starałbym
to wymienia się przeznaczone do li
pedagogicznym do pracy z dziećmi
się szukać podobnej szkoły w Polsce
kwidacji w przyszłym roku dziewięć
upośledzonymi umysłowo? Co się
Czuję się tu jak w domu. Mieszkam
ośrodków, w których mieszka kilka
stanie z tymi dziećmi, jeśli organ pro
w internacie. Mam dobrze zorgani
set dzieci. Młodzi ludzie, którzy mają
wadzący nie wyrazi zgody na funk
zowany czas wolny, słucham muzy
już na koncie przestępstwa trafią do
cjonowanie ośrodka na okres dłuż
ki, czytam książki, jestem członkiem
•innych placówek. A tymi, którzy „tyl
szych przerw w trakcie nauki? Jakie
sekcji wędkarskiej. To jest teraz moje
ko” wagarują od lat, piją alkohol i
jest stanowisko sądów rodzinnych w
miejsce, które daje mi poczucie bez
biorą narkotyki państwo nie będzie
tej kwestii? Odzie jest w tym
pieczeństwa i pewność jutra, Nie wie
się zajmować, bo żeby trafić do
wszystkim dobro dziecka, które, choć
rzę, że ktoś zamierza mnie tego po
ośrodka socjoterapii, trzeba popełnić
medialnie zawsze jest najważniejsze,
zbawić.
ciężkie przestępstwo. Oznacza to że
to w efekcie majstrowania urzędni
wa Trela, siedemnastolatka z
w miejsce sprawdzonych i niezwy
ków przy przepisach, częstokroć
Białej Nyskiej, myśli podobnie.
kle pożytecznych społecznie SOSW
bywa realnie zagrożone.
- Gdyby coś takiego rzeczywiście
w Polsce powstanie system, w któ
Bo choć rozporządzenie wyraź
miało się wydarzyć, byłabym w szorym nikt nie będzie się zajmował
nie mówi, że SOSW są prowadzone
ku. Ten ośrodek to mój dom. Nie
trudną młodzieżą dopóki młody czło
dla dzieci i młodzieży, które z powo
mogę liczyć na pomoc rodziców, ani
wiek na kogoś nie napadnie albo kogoś
du niepełnosprawności nie mogą
wrócić do domu rodzinnego. Szuka
nie zabije. Zaś pomysł zmiany statu
uczęszczać do szkoły w miejscu za
łabym podobnej innej placówki w
su Ośrodków szkolno- wychowaw
mieszkania, gdzie zatem mająuczęszpobliżu .Nie wyobrażam sobie likwi
czych na placówki o charakterze so
czać do szkoły dzieci z terenu Leśni
dacji tego Ośrodka, To byłby mój
cjoterapeutycznym wydaje się być
cy, Skoro właśnie zadaniem SOSW
osobisty dramat, tak jakby ktoś wy
mocno kontrowersyjny z wielu po
jest działanie edukacyjne i profilakrzucił mnie z domu i zostawił z wa
wodów, bo po pierwsze stworzenie
tyczno -wychowawcze?
lizką na ulicy. Jaką wtedy mam szan
sieci takich placówekprzygotowanie
Kontrowersj i z tym dokumentów
sę zacząć normalne życie?
odpowiedniej kadry pedagogicznej to
związanych jest bardzo dużo - kon
ciskanie tych dzieci do MOW
ogromne zadanie organizacyjne na
tynuuje dyrektor Baszuk - wątpli
to pomysł równie poroniony,
wiele lat. A nawet gdyby już szczę
wości budzi jeszcze choćby sprawo
co nierealny, również z tej prostej
śliwie udało się je zakończyć, to po
wanie opieki nocnej nad wychowan
przyczyny, że aktualnie czas ocze
drodze gubimy całą ogromną rzeszę
kami. Do tej pory sprawowała jąopiekiwania na umieszczenie w tego typu
trudnej wymagającej szczególnie tro
kunka nocna bez przygotowania pe
wynosi od roku do 2 lat, a czeka na
skliwej opieki grupę młodzieży, któ
dagogicznego, wystarczyło wy
takie miejsce obecnie od 1,5 do 3 ty
ra dziś znalazła swojążyciowąprzykształcenie podstawowe, choć aku
sięcy przyszłych wychowanków. Ilu
stań w ośrodkach szkolno-wycho
rat u nas wszyscy opiekunowie mieli
z nich to „tylko” przestępcy, a ilu
wawczych, a nie kwalifikuje się do
średnie. Teraz opiekę taką ma spra
jest upośledzonych umysłowo, trud
pobytu w ośrodku socjoterapii, bo
wować wychowawca (z przygotowa
no określić.
jeszcze nie popełniła żadnego prze
niem specjalistycznym, o którym
Dla tych młodych ludzi, wyrzu
stępstwa”.
wyżej), nie określa się jednak wiel
conych nie z ich winy na społeczny
to, czy czuje zagrożenie likwi
kości grupy, nad jaką ma tę opiekę
margines, często wyrwanych z pato
dacji swojego Ośrodka - pytam
sprawować. Czy ma to być jedna gru
logicznego środowiska, takie na nowo
Ryszarda Baszuka, dyrektora Spepa
 wychowawcza; 10-16 wychowan
poukładane życie w ośrodku szkol
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho
ków upośledzonych w stopniu lek
no-wychowawczym daje ostatnią
wawczego w Leśnicy.
kim bądź 6-8 w stopniu umiarkowa
możliwość kształcenia, nauki samo
Pan dyrektor prezentuje pogląd,
nym, czy też wszystkie grupy - 128
dzielności. To zazwyczaj jedyna szan
że rozporządzenie MENiS z dnia 7
osób. Zauważmy w dodatku, że
sa, aby w przyszłości mogli marzyć
marca 2005 nie mówi o likwidacji
mowa wyłącznie o pracy w nocy.
o własnej rodzinie, zdobyciu zawo
□środków dla trudnej młodzieży.
Który wychowawca zgodzi się pra
du. Nie wolno pozbawić ich wiary,
Madal będą funkcjonowały Młodzie
cować wyłącznie w takim trybie, re
że dom, w którym tego się uczą nie
żowe Ośrodki Wychowawcze i Mło
zygnując z własnych aspiracji zawo
przestanie istnieć.
dzieżowe Ośrodki Socjoterapii, któ
Piotr Koszyk
re zapewniają całodobową opiekę,
oraz są placówkami nieferyjnymi.
Nasz ośrodek - mówi dyrektor
Baszuk - też zapewnia całodobową
opiekę. Problematyczną kwestiąjest
tylko zapewnienie opieki w trakcie
przerw świątecznych i ferii zimo
wych, wymagana jest zgoda organu
prowadzącego. Ustawodawca nie
przewidział, możliwości przebywa
nia w ośrodku dzieci i młodzieży w
trakcie przerwy wakacyjnej, nie
wskazując jednocześnie, gdzie na ten
okres dzieci skierowane tu na pod
stawie orzeczenia sądu rodzinnego
mają być umieszczone. Czy w tym
okresie należy dzieciom zapewnić
opiekę sprawowaną przez wycho
wawców Ośrodka poza miejscem co
Spotkanie dyrektorów ośrodków społeczno-wychowawczych z terenu Opolsz
dziennego pobytu (organizacja wy
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czyzny w strzeleckim starostwie - 22 maja.

Nowa matura, czyli
„niekończąca się
opowieść...”
dok. ze str. 1
ale żeby nie zaczynać od niepochleb
nych opinii, zacznę od kilku dobrych
uwag na temat nowego „tworu” ma
turalnego - powiedział dyrektor. Osobiście sam byłem zwolenni
kiem zreformowania nowej matury,
ale raczej drobnymi kroczkami, tak,
aby do zmian przyzwyczajali się
stopniowo zarówno absolwenci, jak
i sami nauczyciele, i żeby nowa ma
tura nie dostarczała dodatkowej por
cji stresu. Dlatego za zaletę nowej
matury niewątpliwie mogę uznać kres
ciągłych pięciogodzinnych dwudnio
wych nasiadówek. Kolejnąjest cen
tralne ujednolicenie tematów dla
wszystkich szkół, przez co niewąt
pliwie uzyskuje się wyższą skalę po
równywalności prac. Co prawda jest
to związane z dodatkowymi środka
mi finansowymi, bo rozkolportowa
nie tematów prac z samej Warszawy
do poszczególnych regionów podnosi
koszty chociażby samego transpor
tu. Jeszcze innym pozytywem jest
duże spektrum możliwości wyboru
zdawanych przedmiotów. Praktycz
nie absolwent sam, po stopniu pod
stawowym matury, wybiera zakres
rozszerzenia przedmiotowego, a za
tem dodatkowe przedmioty egzami
nacyjne. A jakie, to wszystko zależy
od strategii wypracowanej przez sa
mego ucznia, czyli kierunku studiów
na jakie się wybiera i wymagań danej
uczelni czy nawet kilku. 1 tutaj warto
podkreślić, że reforma edukacyjna
spowodowała iście obszerne „pole do
popisu” dla samych absolwentów,
którzy teraz znacznie wcześniej, niż
miało to miejsce dotychczas, muszą
zadecydować o swojej przyszłości i
samodzielnie a zarazem dogłębnie
„poszperać” w ofertach uczelni, tak
aby do matury przygotowywać się
pod kątem ich szczegółowych wy
magań.
Zatem obecni absolwenci, zwa
żywszy, że jest to rok doświadczal
ny, łatwej sytuacji nie mają tym bar
dziej, że wiele uczelni, pomimo no
wych zasad maturalnych, które niby
to miały zwalniać z obowiązku egza
minów wstępnych na studia i tak wg
zapowiedzi takie egzaminy przepro
wadzi. Z pewnością elementem roz
strzygającym będzie tu stopień ob
łożenia danego kierunku. No cóż, na
leży tu zaufać, że następne roczniki,
po dopracowaniu formuł nowej ma
tury będąmiałyjuż utorowane ścieżki
i mniej skomplikowaną procedurę do
stania się na upragniony kierunek stu
diów - powiedział dyrektor.
A jeśli chodzi o negatywy, fak
tycznie sąi jest ich niemało. Przykła
dowo już sama matura ustna zj. pol
skiego, nasuwa wątpliwości czy fak
tycznie wszyscy uczniowie potrak
towali sprawę poważnie i sami przy
gotowali się do zadanego tematu, któ
ry znali już we wrześniu czy też ko
rzystali z pomocy cudzego autorstwa.
Ta wątpliwość to na pewno bilanso
wy minus nowej matury, ale z drugiej
zaś strony, długi okres przygotowa
nia do prezentacji tematu, spowodo
wał, że ustne matury nabrały blasku.
Nie było zaleceń co do formy pre
zentacji, dlatego też były one napraw
dę ciekawe i bardzo różnorodne, zna
lazło się wśród nich dużo prezentacji
multimedialnych wykonanych w
programie Power Point, czego z resztą
można się było spodziewać, z uwagi
na wzrost dostępu do komputerów
tak w domu jak i samej szkole, ale
również prezentacji w postaci krót

kich filmów. Jedna z uczennic zapre
zentowała makietę, na której, w spo
sób precyzyjny i finezyjny jedno
cześnie, przedstawiła obraz Warsza
wy widzianej oczami Bolesława Pru
sa, zawarty w powieści „Lalka”.
Wracaj ąc do minusów. Kolejnym,
na który narzekali również sami
uczniowie, był niedopracowany te
matycznie zakres zadań z matema
tyki. Co prawda ich rozwiązania nie
wymagały wykorzystania zbyt
skomplikowanego operatu matema
tycznego, ale za to były czaso- i pra
cochłonne, a i przed samym rozpo-,
częciem należało najpierw wpaść na
pomysł rozwiązania zadania. Inną
wątpliwość budzi pisemna matura z
j. polskiego. Z Warszawy napływają
modelowe rozwiązania matur, i jeśli
chodzi o matematykę to nie mam do
tego zastrzeżeń, ale w kwestii wy
pracowania z j. polskiego - przeciw
nie. Co prawda nie jestem specjalistą
w tym przedmiocie, ale trudno mi jest
wyobrazić sobie modelowe wyprą-.,
cowanie na dany temat, zważywszy |
na kwiecistość naszego rodzimego ję
zyka - opowiada Ryszard Pagacz. -1
jeszcze to oczekiwanie na wzorce, to
wszystko wydłuża okres wyczeki
wania na wyniki, a tym samym,
moim zdaniem, dostarcza absolwen
tom kolejnej porcji stresu.
Poza tym kwestie organizacyjne
nowej matury są w tym wymiarze
nie do wytrzymania. Nauczyciele
muszą teraz poświęcać na organiza
cję i przeprowadzenie nowych ma
tur znacznie większą ilość godzin, a
to dezorganizuje funkcjonowanie
szkoły, są przecież młodsze roczni
ki, które również w tym czasie
uczęszczają na zajęcia. Ponadto pod
czas matury mogą zdarzyć się rów
nież nieprzewidziane rzeczy, w któ
rych decyzyjny jest przewodniczą
cy zespołu egzaminacyjnego, czyli
dyrektor placówki, a to oznacza trwanie w pogotowiu na posterunku
przez cały czas trwania matury, a jak
wiadomo to prawie miesiąc. W tej
kwestii opracowałem już propozy
cję skrócenia matur do 6 dni, co jest
wykonalne - wspomina dyrektor. Patrząc po kątem finansowym nowa
matura jest niezaprzeczalnie droższa
niż dotychczas, nakładają się na to
m.in. koszty związane z centralnym
rozprowadzaniem tematów, potem
modelowych rozwiązań, wreszcie
świadectw, zwiększona ilość ksero
kopii materiałów pomocniczych oraz
liczba godzin przepracowanych
przez nauczycieli stricte podczas sa
mej matury. Zastanawia mnie rów
nież celowość wprowadzenia tak bo
gatej do wyboru gammy języków
obcych, które mogą zdawać ucznio
wie. Przykładowo języka szwedzkie
go, o ile dobrze zostałem poinformo
wany, w całej Polsce zaledwie 10
uczniów wybrało ten język, a kosz
ty związane z przygotowaniem i roz
kolportowaniem materiałów egzami
nacyjnych z tego języka również
wchodzą w poczet sumarycznych
środków finansowych egzaminu doj
rzałości. Reasumując, nowy kształt
matury nie jest zły, ale z pewnością
wymaga dopracowań pod wieloma
względami, oby na te ostateczne szlify
nie trzeba było dłużej czekać niż do
kolejnego kwietnia.
Na pytanie, czy chciałby Pan
zdawać maturę w obecnej formie? dyrektor Pagacz odpowiedział zde
cydowanie - nie.

WYCHOWANIE DO POCZUCIA
WŁASNEJ WARTOŚCI
Chłopczyk spojrzał na staruszka.
■ Dziadku, jak Stwórca może mnie odróżnić od wszystkich innych ludzi na
liemi?
Starzec zamyślił się, szukając mądrej odpowiedzi na to istotne pytanie.
• Stworzył cię niepowtarzalnym, synku. Jest tylko jeden taki, jak Ty. Zrobił
tak, żeby mógł cię odnaleźć, jak będzie chciał.
Chłopiec uśmiechnął się i rzeki: „Ale sprytnie!”
| Nie ma na świecie nikogo, kto
będąc dzieckiem nie słyszy od rodzi
ców, nauczycieli lub kolegów: „Je
steś... uparty, mądry, męczący,
brzydki, śliczny, niegrzeczny, inteli
gentny, roztrzepany” albo „Nic ci nie
wychodzi, nie myślisz, ciągle się
spóźniasz, za dużo chcesz wiedzieć,
zawsze dopniesz swego.”
I Niestety, częściej słyszymy
określenia negatywne niż pozytyw
ne. Dotyczy to wszystkich dzieci,
tez względu na to, czy pochodzą z
zamożnych, czy z ubogich środowisk,
czy wychowują się w domu, czy
chodzą do szkoły, mają specjalne, czy
typowe potrzeby - niezależnie od ich
wieku, płci, rasy, przynależności et
nicznej i narodowości. Około 98%
nastolatków ma problemy ze swoim
samopoczuciem. Dla części będzie to
tylko okres przejściowy, ale pozo
stałym zaciąży na całym ich życiu,
pdrawą rzecząjest, że to, co złego o
sobie myślimy, jest zazwyczaj nie
prawdą.
Każde dziecko powinno mieć od
powiednie - ani nie zawyżone, ani nie
zaniżone - poczucie własnej warto
ści. To jest jednym z celów wycho
wania. Warto, by dorośli pamiętali,
jak bardzo trudno jest wydostać się z
szufladki, do której wepchnęli nas ro
dzice, nauczyciele czy otoczenie.
Tym bardziej, że w swoim dorosłym
życiu mamy potem tendencję do do
strzegania raczej niepowodzeń niż
sukcesów. Wszystko koduje się w
naszej dziecięcej podświadomości, w
myśl przysłowia „Czym skorupka
za młodu nasiąknie, tym na starość
trąci”.

Czym jest poczucie własnej
wartości?
Poczucie własnej wartości ozna
cza umiejętność radzenia sobie w
życiu w różnych sprawach, ufność
w to, że mam prawo być szczęśli
wym i odczucie, że osiągnięcie suk
cesu, szacunku, miłości i spełnienia
jest dla mnie dostępne.
Poczucie własnej wartości to
wiara we własne możliwości i zdol
ności, poczucie skuteczności swych
działań, poczucie własnej kompeten
cji, własnej efektywności, posiadania
wpływu na bieg rzeczy.
Dziecko, które ma poczucie wła
snej wartości, chętnie podejmuje nowe
zadania, bo wierzy, że jest zdolne do
ich rozwiązania. Stawiane przed nim
trudne cele nie stanowią dla niego za
grożenia, a przeciwnie - wyzwanie.
Może sprawdzić się w działaniu, w
rozwiązywaniu problemów, które
przed nim postawiono. Rozwiązanie
zadania rodzi poczucie zadowolenia
isatysfakcję z podejmowanej aktyw
ności. Dziecko ma poczucie sensu
własnych działań i sensu swojego ist
nienia. Zadowolenie przynosi mu
własna aktywność i kontakty z do
rosłymi oraz z rówieśnikami. Można
powiedzieć, iż dziecko ma poczucie
dobrej jakości życia psychicznego, w
przeciwieństwie do dziecka, u które
go ukształtowało się poczucie niż
szości.
Dziecko, które nie wierzy we
własne możliwości i zdolności, z nie
pokojem podchodzi do nowych za
dań i działań. Towarzyszy mu po
czucie, że nie rozwiąże ich prawidło
wo i efektywnie, że się do tego nie
nadaje. Może to rodzić poczucie nie

zadowolenia, poczucie braku sku
teczności własnych działań, poczu
cie krzywdy i niesprawiedliwości.
Dziecko nie podejmuje własnych no
wych aktywności, nie realizuje wła
snych pomysłów, gdyż porównując
się z innymi dziećmi, ma poczucie,
że jest mniej zdolne, mniej atrakcyj
ne i mniej potrafi. Żyje w przekona
niu, że jest niekompetentne. Praw
dopodobnie rodzi to u niego niepo
kój, poczucie niezadowolenia i lęk
przed odkrywaniem świata.
Poczucie własnej wartości ma
ogromny wpływ na całe życie czło
wieka. Złe samopoczucie ogranicza
zdolność kochania i akceptowania in
nych, powoduje tolerancję agresyw
ności, używania przemocy. Można
wyodrębnić dwa rodzaje zachowań
ludzi o niskim poczuciu wartości.
Pierwszy: jest wstydliwy, rzad
ko włącza się do wspólnych działań,
nikt nie zwraca na niego uwagi, pra
wie nigdy nic nie mówi, prawdopo
dobnie nie czuje się dobrze sam ze
sobą.
Drugi: niskie poczucie własnej
wartości próbuje zakryć głośnym za
chowaniem, wygłupami i wyśmiewa
niem innych, będzie starał się pod
kreślić swoje dobre cechy tylko po
to, aby nie czuć się zagrożonym.
Poczucia własnej wartości nie na
biera się ot tak, po prostu, w pewnej
chwili w dzieciństwie, raz na zawsze.
Poczucie własnej wartości kształtuje
się w odpowiedzi na działania waż
nych dla dziecka osób - dorosłych,
rodzeństwa i innych dzieci - przez
cały okres dorastania. Co ważniejsze,
należy przy tym pamiętać, że po
czucie własnej wartości nie powstaje
w próżni, ale jest wynikiem oceny
samego siebie. Każde dziecko buduje
swój obraz obserwując siebie w ro
dzinie, klasie, wśród rówieśników,
porównując swoje osiągnięcia z osią
gnięciami i sukcesami innych dzieci.
Jednak najbardziej decydujące zna
czenie mają informacje zwrotne pły
nące od nas dorosłych, od nauczycie
la, rodzica, opiekuna. Istotne jest więc
takie komunikowanie dziecku efek
tów jego zachowania czy pracy, by
stymulowało ono do dalszej aktyw
ności i rodziło chęć do nauki, do zmia
ny, a nie pozostawiało dziecka z po
czuciem braku skuteczności i efek
tywności jego działań.
Poczucie własnej wartości myli
my często z zarozumiałością. Po
wszechne jest przekonanie, że czło
wiek pewny siebie i swoich umiejęt
ności - niekoniecznie na miarę olimpijczyka czy noblisty - odważnie
wyrażający własne poglądy, umieją
cy bronić własnego zdania czy po
dejmować nowe wyzwania jest zaro
zumiały. Uważam, że jest to niebez
pieczny mit, który wyrządza nam
wszystkim wiele szkód.
Zachęcam do zauważania i doce
niania wysiłków podejmowanych
przez dzieci, tak w domu, jak i w
szkole.
Zachęcam do stosowania po
chwał i nagród częściej niż kar. Wie
rzę, że są to metody wychowawcze
wzmacniające nie tylko dobre zacho
wanie i pozytywną aktywność dzie
ci, ale także budujące ich poczucie
własnej wartości.

Małgorzata Łoskot
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

Ścieżka
w Piotrówce
będzie
Atmosfera była gorąca, ale takie
spotkania są potrzebne - mówi sta
rosta Józef Swaczyna o spotkaniu za
rządu województwa z władzami sa
morządów z terenu powiatu strze
leckiego, które odbyło się 10 maja. Przede wszystkim dlatego, że mogli
śmy się lepiej poznać w tak szero
kim gronie, bo przecież każdy z nas
zna przedstwicieli pionów, z który
mi na co dzień współpracuje. I bez
całej oficjalnej otoczki i sztampy, na
roboczo i niejako „od ręki” wyjaśnili
śmy sobie kilka kwestii. Zresztą nie
tylko wyjaśniliśmy sobie, ale i co nie
co załatwiliśmy. Do takich spraw
należy na przykład sprawa chodnika
w Rożniątowie i ścieżka rowerowa
w Piotrówce. 10 czewrca planuję zor
ganizowanie kolejnego spotkania - z
szefem zarządu dróg wojewódzkich i
przedstawicielami Urzędu Marszał
kowskiego na temat współpracy i
współfinansowania tego zadania
przez samorządy.
Dyskutowaliśmy o różnych spra
wach i dość szczegółowo mogliśmy
przybliżyć sobie pewne problemy.
Sporo również mówiliśmy o służbie
zdrowia i stypendiach z Europejskie
go Funduszu Społecznego, o różni
cach między wypłatą stypendiów dla
studentów i młodzieży szkół śred
nich, choćby o tym dlaczego ucznio
wie z ostatnich klas, maturalnych,
mający powyżj 18 lat, a więc będący
w wieku porównywalnym do studen
tów, muszą rozliczać się za rzeczo
we zakupy na podstawie faktur, a
studentom pieniądze przelewane sa
na konta.
To tylko kilka przykładów tema
tyki poruszanej na owym spotkaniu
- dodaje starosta Swaczyna. - Moim
zdaniem - dopowiada - spotkania w
podobnym gremium powinny odby
wać się systematycznie, nie rzadziej
niż raz na kwartał.

Eurodeputowani
w oczach
młodzieży
18 maja w biurze poselskim eurodeputowanego dra Stanisława Ja
łowieckiego w Opolu miało miejsce
uroczyste wręczenie dyplomów lau
reatom konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskie
go pt. „Działalność polskich parla
mentarzystów europejskich po rocz
nej kadencji”. Konkurs miał na celu
propagowanie idei jednoczącej się Eu
ropy, budowanie tożsamości europej
skiej i obywatelstwa europejskiego,
rozbudzanie wśród uczestników po
czucia więzi z Europą, zachęcić do
pogłębiania wiedzy o Unii Europej
skiej oraz włączenie młodzieży w for
mowanie europejskich norm, zasad i
wartości. Charakter pracy konkurso
wej był dowolny. Mogła to być pra
ca pisemna, prezentacja multimedial
na, praca plastyczna. Wśród laure
atów konkursu znalazły się dwie
uczennice Zespołu Szkół Zawodo
wych Nr 1: Irena Gawlik z II klasy
Technikum Ekonomicznego oraz
Wioletta Skrzypczyk z II klasy Li
ceum usługowo-gospodarczego. Ire
na jest autorką wyróżnionej pracy
pisemnej, a Wioletta - plastycznej.
Nagrodą w konkursie jest pięciodnio
wa wycieczka do Brukseli, podczas
której młodzież będzie miała okazję
zapoznać się z funkcjonowaniem Par
lamentu Europejskiego. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
M.R.

Dzień Europejski

6 maja jak co roku w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzel
cach Opolskich obchodzono Dzień
Europy. Ideą przewodnią tegorocz
nych obchodów był traktat konsty
tucyjny oraz pierwsza rocznica przy
stąpienia Polski do UE. Szkolna uro
czystość rozpoczęła się od hymnu
UE odśpiewanego przez uczniów w
3 językach: polskim, angielskim i nie
mieckim. Głównym punktem progra
mu był finał szkolnego konkursu eu
ropejskiego, w którym wzięło udział
11 uczniów reprezentujących I i II
klasy Zespołu Szkół, wyłonionych
w eliminacjach klasowych.
Finał konkursu składał się z
dwóch etapów. Do drugiego zakwa
lifikowało się 3 uczniów, którzy od
powiedzieli poprawnie na największą

liczbę pytań. A te dotyczyły trakta
tu konstytucyjnego, państw człon
kowskich UE i członkostwa Polski
w UE.
I miejsce w konkursie zajęła Ju
styna Krawiec z klasy II Liceum Zarządzanie Informacją II miejsce Andrzej Szopa z klasy II a Techni
kum Ekonomicznego, a III - Joachim
Makosz z klasy I Technikum - Spe
dytor. Laureaci konkursu otrzymali
nagrody książkowe.
Dużą atrakcjąDnia Europejskie
go były piosenki i tańce krajów euro
pejskich m.in. gorącą zorbę, kankana
i polkę. Występ młodych artystów,
przygotowany pod kierunkiem pani
mgr Sabiny Miś, został entuzjastycz
nie przyjęty przez publiczność.

Marek Rosiński

Młodzi na macie
Miło jest przyjechać na
gotowe. Gdyby ktoś miał
uwagi lub chciał grymasić to nic ma się do czego docze
pić - powiedział dyrektor
PSP nr 2 w Opolu, czyli
szkoły sportowej. Taka opi
nia cieszy nas wszystkich
jako organizatorów - mówi
Waldemar Sobczyk, trener
judo, w imieniu organizato
rów Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, czyli
Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w w Strzelcach.
Katarzyna Ciesielska i Mirosława Szotek
Po raz pierwszy turniej odwalczą o II/III miejsce.
bywał się w Strzelcach Opol
skich a brało w nim udział ok. 100 zawodników - uczniów szkół podstawo
wych i gimnazjów z terenów Opolszczyzny.
W kategorii szkół podstawowych trzy pierwsze miejsca zajęły kolejno:
PSP nr 2 Opole, PSP nr 7 Strzelce Opolskie, PSP nr 24 Opole. W kategorii
gimnazjów trzema pierwszymi miejscami podzieliły się gomnazja opolskie, w
kolejności: PG nr 2, PG nr 5, PG nr 1.
Z zawodników z naszego terenu srebrny medal w I kategorii wagowej
zdobyła Barbara Szpejda z PG nr w Strzelcach Opolskich.

Jubileusz Liceum
Ogólnokształcącego w Zawadzkiem
Na 15 października planowany jest jubileuszowy Zjazd Absolwentów
naszego liceum z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania szkoły. Komitet
Organizacyjny, dyrekcja szkoły i społeczność uczniowska zapraszająwszyst•kich byłych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkiem, byłych
nauczycieli i pracowników do wzięcia udziału w tej uroczystości.
Zgłoszenia: osobiste, listowne lub faxem pod adresem szkoły
ul.Krótka 2, 47-120 Zawadzkie

Pamiętaj:
Wielki Zjazd Absolwentów
15 października 2005 r.
Szczegóły:
- w sekretariacie szkoły, teł. 077/ 4616 430
- http://lozawadzkie.wodip.opole.pl
- liceumzawadzkie@edu.apple.pl
- lozawadzkie@wodip.opole.pl
Przekaz informacje koleżankom i kolegom!
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Dawne „myto” w Suchej
skich papirusach z Elefantyny i wie
ojeżdżając od strony Opola cych, albo przechodzących, po opła
lu innych znów, i to setki lat przed
Suchodańca w stronę Suchej, po
ceniu owego myta. W miastach owe
Chrystusem, czytamy o podatkach i
lewej stronie głównej szosy na Strzel
budynki nazywano „rogatkami”, sy
celnikach. Tych różnych podatków i
ce Opolskie przed wsiąjeszcze dale
tuowane na ich granicach. To słowo
ceł było w historii człowieka bez liku.
ko spostrzegamy proste wolnostoją
jeszcze tu i ówdzie funkcjonuje. Lu
I nie widać, by miały się one skoń
ce zabudowania. Większy z domów,
dzie pamiętajączęsto do dziś funkcję
czyć. Niedawno przecież Niemcy
piętrowy, nakryty dachówką dachem
owego budynku, choć tu już nie po
wprowadzili nowe opodatkowanie
siodłowym, z wydatnie zaznaczo
biera się opłat drogowych. Łatwiej też
drogowe dla ciężarówek, tirów, które
nym kominem dotyka prawie pobo
powiedzieć "spotkajmy się przy, lub
trzeba płacić przy wjeździe do kraju
cza drogi. Okno na piętrze, od strony
za rogatką”, niż „przy granicy mia
i to w euro. My płacimy „niewidocz
południowej budynku, na parterze
sta”, choć funkcjonująonejako okre
ne” podatki drogowe przy tankowa
zaś pod nim obecnie są trzy łukowa
ślenia podobne.
niu paliwa i w akcyzie. Dawniej
te wnęki, świadczące o dawniejszym
Słowo „myto” już rzeczywiście
urzędnicy pobierali takie opłaty dla
sposobie dekorowania budowli, za
umknęło w niepamięć, choć było na
swojego władcy, dziś dla państwa. Nie
wierają dwa okna i drzwi.. Wejście
wet przysłowie: „za moje myto jesz
ma dziś wprawdzie „myta”, ale są
tak usytuowane już stanowi pewną
cze mnie obito”, co oznaczało, iż za
nadal cło, akcyza i liczne inne.
zagadkę. Czyż samo położenie bu
mój dobry postępek, wcześniej prze
amo słowo „myto” było jednym
dynków poza wsią oraz wręcz wbu
cież zapłaciłem, jeszcze czegoś chcia
z polskich podatków drogowych
dowanie budynku w powierzchnię
no. Już też tylko starsi wiekiem na
Śląsku pamiętają iż był taki poda
znanych i powszechnie stosowanym
drogi nie jest zastanawiające? Odpow średniowieczu, jednak określenie
wiadająna to po części stare, z XVIII
tek, czy urzędnik zwany popularnie
to powoli przechodzi w przeszłość.
i XIX wieku mapy i plany lokalne,
„mytnikiem”. Gdzieniegdzie spoty
Już nie wszystkie słowniki języka
przypominające, iż tu znajdowała się
ka się czasami nazwiska: Mytnik,
polskiego z XX wieku o nim wspo
granica dawnego księstwa strzeleckie
Mostowy, Pandel. To byli niegdyś
go, a budynek był miejscem poboru
minają lub jeśli cytują zaznaczają
ludzie związani z tymi czynnościa
„myta”.
iż jest ono historyczne, lub archaicz
mi. Albo jako urzędnik, albo napra
ne. Co to zatem jest „myto”? Była to
ikt z nas nie lubi płacić różnego
wiający mosty, albo „pan od dęli”,
opłata za sam przewóz, czy przej
rodzaju świadczeń, szczególnie
czyli drewnianych bali, które kład na
jednak cła i podatku i to od przysłoście koni, wozów, za przejazd mo
konstrukcję mostowa, mosty budo
wiowego początku świata. Czyż nie
stem, brodem, groblą czy przez ro
wał, pilnował też poboru opłat za ko
przypominamy sobie tej nieco ko
gatkę, a zatem podatek bez względu
rzystanie z tego urządzenia.
micznej postaci, krępej, niskiej, ale
na przewożony ładunek. Inaczej - jak
tudiując różne stare dokumenty
by podatek drogowy, na jej budowę,
„ważnej”? Był to Zacheusz - celnik.
ciągle napotykamy na podobne
Chciał koniecznie zobaczyć przecho
remont, czyszczenie, utrzymanie itd.
określenia. Znając je łatwiej zinter
dzącego Pana Jezusa. Wspiął się więc
Wyraźnie też rozróżniano tę opłatę
pretujemy dany tekst, dziś powie
na drzewo sykomory, które go osła
od cła właściwego, tj. od konkretnych
dzielibyśmy modnie :”czytamy ze
towarów.
.
niało gałęziami, ale zzaktórychmoż
zrozumieniem”. Na Śląsku „myto”
rzykład: kupcy zdążający z Wie
na było obserwować przechodzącą
prawie zupełnie zanikło przed I woj
postać. Albo inna, kiedy to Pan Je
liczki przez Będzin - Bytom na światową. Pozostały tylko gdzie
zus przystanął przy komorze celnej
Toszek - Strzelce Opolskie dalej w niegdzie stare budynki „myta”, które
i do jednego urzędujących tam mówi
stronę Opola i Wrocławia na Dolny
stająsię dziś jakby zawadą na drodze
Śląsk i południowe Niemcy musieli
„Pójdź za mną”. To do późniejszego
- przecież nam się ciągle śpieszy! Być
apostoła Mateusza, który w czasie
kilkakrotnie płacić myto za sam prze
może dla promocji powiatu warto by
przechodzenia Pana „siedział na cle”,
jazd przed te drogi, gdzie były grani
było opracować jakiś estetyczny
jak powiada Ewangelia. Faryzeusze,
ce księstw, czy miast. Była to istna
wzór tablicy informacyjnej i umiesz
kiedy nie mieli już innego argumentu
zmora w Europie, szczególnie jednak
czać takowe na niektórych dawnych
wypowiadali się krytycznie o Jezu
w Niemczech, gdzie księstw, księste
obiektach na terenie Ziemi Strzelec
sie: „Z celnikami jada”. Nikt wtedy
wek, wolnych miast, wolnych państw
kiej wraz z jej herbem, nadto infor
też nie lubił celników, a Żydzi szcze
i innych form rządów i samorządów
mując o historii obiektu, jego funk
gólnie, bo przypominali im o rzym
było wtedy ponad 300. Każdy po
cjach, podając tez informację w ob
skiej niewoli, celnicy zaś byli przed
bierał myto. Z tego też powodu, by
cym języku. Nieważne, że to czasa
stawicielami rzymskiej władzy. A
nie ominąć płacenia należności budyn
mi jakby daleko w polu. To tak wzbo
przecież te liczne zapisy są tylko
ki myta sytuowano blisko drogi, aby
gacające naszą historię łącząc dawne
sprzed... dwóch tysięcy lat! Nie były
było łatwo założyć szlaban, czy na
z dniem dzisiejszym.
one wcale najstarsze. Na tabliczkach
wet zwykłe łańcuchy przez drogę,
klinowych z Ras Szamra, czy egip
które opuszczano dla przejeżdżają
Korneliusz Paweł Pszczyński
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Ilość opadów w Strzelcach Opolskich
Do instytucji wiedzy, której
owocna działalność jeszcze długo nie
jest dostatecznie znana i uznawana,
należy Pruski Instytut Meteorologii.
Profesor dr G. Hellmann, dyrektor

tegoż i wynalazcą według niego, mier
nika deszczów wydał w 1912 roku
„Kartę deszczów prowincji śląskiej
na 12 arkuszach. Średnie ilości desz
czów w miesiącach oraz średnie roczne

przedstawione są na tych kartach w
różnych kolorach. Według Hellmanna wyliczono dla Strzelec, w oparciu
o 20 letnie wyniki, następujące śred
nie miesięczne:

(w milimetrach)

styczeń luty

marz.

kwieć.

maj

czerw,

lip.

sierp.

wrzes.

paźdz.

List

39

49

63

70

83

100

81

58

69

68

37

Średnia roczna ilość 'deszczów

została wyliczona na 732 mm. Dziś
dysponujemy wynikami pomiarów z
o wiele dłuższego okresu lat, od 1907
roku, a te dajątrochę inne średnie licz
by, które jednak musimy uznać jako
bardziej prawdziwe.
Strzeleckiej opinii publicznej wy-

niki badania opadów były mało zna
ne a i jeszcze mniej wykorzystane,
mimo, że wnioskowania ria podsta
wie zjawisk natury są bez wątpienia
tak samo ważne dla meteorologii jak
prognozowania pogody, które wyni
kają z nauk teoretycznych. Często
obyty na co dzień z wiatrem i pogodą

grudz.

44

człowiek jest lepszym niż uczony
profesor.
Na podstawie artykułu
prof. dr Foerstera
w „Aus dem Cheimer Lande’’
Nr 2/1929
przetłumaczył Karol Mutz

Współpraca OSP
nie zna granic
Międzynarodowe Stowarzysze
nie na rzecz Pomocy OSP działa już
od 14 lat, a wśród jego „ojców-założycieli” jest Stefan Witoń, sołtys
Rozmierzy. I jednostka z tej właśnie
wsi jest-jako jedyna z Polski - człon
kiem tego Stowarzyszenia. Prócz niej
członkami są: 3 niemieckiejednostki
OSP i po jednej z: Danii, Austrii, Sło
wacji, Czech i Węgier.
Wszystko zaczęło się w 1989
roku, zupełnie przypadkiem - opo
wiada. - Wtedy pierwszy raz zosta
liśmy zaproszeni na jubileusz 70-lecia jednostki ochotniczej straży po
żarnej w Niemczech. Tylko dlatego,
że żona jednego z tamtejszych stra
żaków pochodziła ze Strzelec, kon
kretnie z Adamowie, a skoro szukali
jednostki zza granicy, z którą chcieli
nawiązać współpracę, wpadła na po
mysł, by zaprosić swoich kolegów z
Rozmierzy, czyli nas...
Rok później polscy strażacy za
proszeni zostali na festyn strażacki
do Austrii - mówi dalej. - Zrewanżo
waliśmy się zaproszeniem obu jed
nostek w 1991 roku, kiedy uroczy
ście otwieraliśmy rozbudowaną remi
zę u nas.

Wtedy zapadła decyzja o regu
larnych spotkaniach. Rok potem od
było się w 1992 r. w Danii. Te pierw
sze spotkania były jednak nie bardzo
formalne, potem ubraliśmy wszyst
ko w jakieś ramy bardziej oficjalne,
dzięki czemu przyjemne łączymy z
pożytecznym. Po pierwsze: spoty
kamy się co dwa lata, bo taka często
tliwość jest zdecydowanie lepsza niż
spotkania co roku. Wymieniamy po
glądy, doświadczenia, bawimy się ra
zem i rywalizujemy, ale przede
wszystkim - pomagamy sobie w po
trzebie. Ta pomoc niekoniecznie skie
rowana jest bezpośrednio do jednost
ki OSP, raczej do środowiska, w któ
rym ona funkcjonuje. Dzięki za temu
i stowarzyszenie Barka skorzystało, !
i pomoc otrzymaliśmy po powodzi... I
Nie dalej jak 22 maja strażacy z I
Rozmierzy wrócili ze Słowacji,zkolejnego spotkania.
Było pięknie! - mówi pan Ste
fan. - Słowacja jest wspaniała i na
mawiam wszystkich na wyjazd! Te
krajobrazy - zachwyca się - i ta nie
prawdopodobna wręcz czystość! ..

Tak wyglądało ostatnie spotkanie na Słowacji
w dniach 20-22 maja.

tel. 4612329, 4613480
z filią w Szymiszowie
tel. 4617736
z filią w Leśnicy
tel. 4615253

tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Każdego roku 31 maja Światowa Or
ganizacja Zdrowia ( WHO ) inicjuje
obchody Światowego Dnia bez Ty
toniu. W roku bieżącym działania antytytoniowe prowadzone będą pod
hasłem „Palenie jest uleczalne”. Akcja
ta skierowana jest do wszystkich osób
palących, a głównym jej celem jest
uświadomienie konsekwencji wynika
jących z palenia tytoniu oraz zmoty
wowanie do zerwania z nałogiem.
Nigdy nie jest za późno, aby powie
dzieć papierosom - NIE, tym bar
dziej, że jest wiele powodów za tym
przemawiających. Oto najważniejsze:

Zespól Szkół Zawodowych w Zawadzkiem

* palenie niszczy zdrowie i skra
ca życie - powoduje m.in. choroby

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie

tel. 4636337, 4636422, 4636744
e-mail: dpskadlub@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm
Zespół Szkół w Strzelcach Opolskich

tel. 4612225
Zespół Szkół Zawodowych nrl
w Strzelcach Op.

tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsazawa@interia.pl
Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem

tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL
’owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
v Strzelce Opolskie

el. 4613381,4613901
>giczno-Pedagogiczna

i@poczta. onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem

d. 4620046, 4616049, 4620049
5-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl
| Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Op.

serca (80% zawałów serca przed 50
rokiem życia występuje u palaczy),
zwiększa ryzyko zachorowania na
raka płuc, jamy ustnej, gardła, krtani,
przełyku, trzustki, nerek, zwiększa
prawdopodobieństwo wcześniejszej
menopauzy i osteoporozy, powodu
je impotencje, spadek płodności u
kobiet i mężczyzn, przyspiesza pro
ces starzenia się skóry,

* palenie szkodzi nie tylko pala
czom, ale także osobom z ich oto
czenia - osoby te, a w szczególności
dzieci narażone są na wymuszone bier
ne palenie, co prowadzi u nich do
częstszego występowania chorób
układu oddechowego, rozwoju astmy,
a u dzieci małych wzrost ryzyka na
głego zgonu tzw. śmierci łóżeczkowej,

tel. 4612882
e-mail: gijB§p_ęęj.@tkó.-.pl

tel. 4636422, 4636744
e-mail: zsskadlub@wp.pl,
zss_kadlub@wodip.opole.pl

* palenie ma wpływ na rozwój
płodu - palenie w okresie ciąży może
być przyczyną poronień, urodzeń
martwych, wystąpienia wad rozwo
jowych płodu,

* palenie rujnuje kieszeń pala
cza — osoba paląca miesięcznie wydaje 150 zł, rocznie 1800 zł, a przez
40 lat przeszło 70.000 zł, przez co
uszczupla w znacznym stopniu do
mowy budżet.

Powyższe fakty jednoznacznie
wskazują, że palenie tytoniu jest
szkodliwe, że ma wpływ nie tylko
na palacza, ale również na jego
rodzinę. Dlatego nie ma na co cze
kać, każdy palący powinien jak
najszybciej zerwać z nałogiem.
Ponieważ nie jest to łatwe zada
nie niezbędna będzie pomoc. Po
trzebując wsparcia można zadzwo
nić do Ogólnopolskiej Telefonicz
nej Poradni Pomocy Palącym pod
numer 0-801-108-108. Należy rów
nież pamiętać, że w leczeniu ze
społu uzależnienia od tytoniu po
mocy mogą udzielić pracownicy
zajmujący się ochroną zdrowia tj.
lekarze, pielęgniarki, psychologo
wie.
Wszystkim osobom chcącym rzucić
palenie, życzę powodzenia.

Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Op.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony
~t o wartości do 60 000 EURO

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8
z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
w Leśnicy

ogłasza przetarg nieograniczony
na zakup kurczaków
wraz z dostawą

tel. 46157A1

dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy - dostawa do Filii
Szymiszów ul. Strzelecka 2

Młodzieżowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Symbol CPV 15112000-6

Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można
odebrać (nieodpłatnie) w Administracji Domu Pomocy Społecznej w
Strzelcach Op. przy
ul. Strażackiej 8, pok. 10, w godz. 800 do 1500, tel. (077) 461-34-80.
Oferenci biorący udział w przetargu zobowiązani są do złożenia dokumen
tów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiocie zamówienia należy dostarczyć kurczaki do:
1. filii DPS Szymiszów ul. Strzelecka 2
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej i
wariantowej.

tel. 4613291-95
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej 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

Epidemiologiczna w Strzelcach
Opolskich

tel. 4400313

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

tel. 4621800

Redakcta zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.
Materiałów nie zamówionych nie
zwraca.
Nie odpowiada za treść
zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

poczęstunek - hamburgera i coca colę.
Jeśli byłyby jakieś pieniądze - ewen
tualnie można byłoby myśleć o ja
kiejś pomocy dla zawodników. Trze
ba byłoby jednak mieć pieniądze sta
łe i duże; ale i wtedy o regularnych
stypendiach raczej nie ma co marzyć,
jeśli już - to o jednorazowych. Dla
tego też cały czas szukamy innych
źródeł dochodu.
- Korzystając z okazji, w imieniu
wszystkich zawodników chciałbym
serdecznie podziękować dyrektoro
wi Zespołu Szkół Ogólnokształcą
cych Janowi Wróblewskiemu, za
umożliwienie nam korzystania z sali
- mówi P. Ratajczak.

Zamawiający nie przewiduje złożenia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena - 100%

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich

Ponad 50 lat w sporcie to sporo.
Ale opcja postrzegania zmienia się,
gdy nie mówimy o zawodniku, a klu
bie. LZS Tęcza Szymiszów powstał
w 1952 roku. Najmłodszym jego
„dzieckiem” jest K2, czyli sekcja pił
ki siatkowej, powstała we wrześniu
ub. roku.
Na początku byli sami amatorzy.
Potem dołączyli do nich zawodnicy,
którzy już grali w różnych klubach.
Można właściwie powiedzieć, że dru
żyna tworzyła się przez cały sezon.
I dobrze się stało, bo w efekcie - za
ledwie po jednym sezonie - K2 zna
lazł się na VI miejscu w III lidze. To
wcale niemałe osiągnięcie.
Zwłaszcza, że na początku było
ciężko, przede wszystkim z powo
du tak prozaicznego jak brak kasy.
Wtedy, gdy się skrzyknęli i postano
wili stworzyć zespół, było już za
późno, by liczyć na jakieś pieniądze
z gminy lub starostwa, bo przecież
budżety dawno były rozdysponowa
ne. A przecież trzeba kupić zawod
nikom licencje (ostatecznie kupowa
li je sobie sami) i mieć pieniądze na
mecze: na same rozgrywki w III li
dze potrzeba ok. 10 tysięcy. Takich
pieniędzy żadna z okolicznych firm
nie zdecydowała się zainwestować w
zupełnie nieznany zespół, choć trze
ba przyznać, że wspomogły drob
nymi kwotami siatkarzy Tęczy.
Większych pieniędzy trzeba było
szukać gdzie indziej.
K2 to nazwa medialna, reklamu
jąca naszego sponsora - mówi kie
rownik drużyny Piotr Ratajczak jedną z opolskich firm, dzięki której
nie tylko mamy pieniądze, ale i ko
rzystamy z takiej atrakcji, jak wy
stępy cheerleaderek w czasie rozgry
wek. I to cheerleaderek najlepszych

z najlepszych - mistrzyń Polski w
sezonie 2003/04, uświetniających
nawet I-ligowe mecze koszykówki i
siatkówki.
Zawodnicy K2 to siatkarze
w bardzo różnym wieku - od 17- do
30-latków; większość stanowiąjednak ci młodzi. I w przyszłości rów
nież chce się stawiać na młodych, a
dokładniej: jeszcze młodszych.
W nowym roku szkolnym mówi P. Ratajczak - chcemy ogłosić
nabór do naszej sekcji uczniów w
wieku 10-12 lat. Prawdopodobnie
akcję rozpoczniemy na przełomie
sierpnia i września. Myślę, że zbierzemy w ten sposób ok. 25-osobową
grupę.
Widać zresztą coraz większe za
interesowanie naszym klubem - do
daj e. - Coraz więcej zawodników
chce do nas poprzechodzić. Pomimo
że cały czas jest to czyste amatorstwo. Nie ma premii dla zawodników
za wygrane mecze. Nie ma stypen
diów dla najlepszych. Na wyjeździe
można jedynie liczyć na skromny

Termin wykonania zamówienia od momentu podpisania
umowy do 31.12.2005r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06 czerwca 2005r.
do godz. 101'1 w siedzibie DPS przy ul. Strażackiej 8,
pokój nr 10,47-100 Strzelce Opolskie.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 czerwca 2005r.
o godz.ll0" w budynku DPS w Strzelcach Opolskich,
przy ul. Strażackiej 8 (pokój nr 11).
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Tęcza nad K2

Nasze zdrowie
ucieka z dymem

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelce Opolskie

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220

Wydział Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151. 152, 153

Wydział Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203

Wydział Geodezji, kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami
wew. 105, 140, 133, 137

Drużyna K2 w pełnym składzie: (górny rząd od lewej) Piotr Pietrzak, Arka
diusz Kornafeł, trener Jarosław Timoszuk, Piotr Kubzda, Michał Dolbik,
kier, drużyny Piotr Ratajczak, Paweł Brandt, Wojciech Góral, Dominik Ko
stura, Piotr Różański, Łukasz Wróbel, Arkadiusz Paluszczak, Miłosz Kuchajewicz (dolny rządpo prawej); obok cheerleaderek - prezesfirmy K2 Krzysztof
Górecki (z lewej strony).
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turysty!

Wydział Architektoniczno - Budowlany wew. 221, 222, 223, 228
wew. 215, 217, 249
Wydział Rolnictwa
Wydział Organizacyjny
i Ochrony Środowiska
Wew. 206, 207, 213, 204

wew. 132, 224, 225, 226

Zespół Kontroli
Wew. 145

Wydział Gospodarki
Mieniem Powiatu

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

wew. 144,146

wew. 219

wew. 218, 230

Zespół ds. Promocji Powiatu

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek
dok. ze str. 1

IDOL W STRZELCACH OPOLSKICH

Awanse na wyższe stopnie
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi nadał:
stopień młodszego brygadiera - st. kpt. Wojciechowi Lisowskiemu
stopień młodszego kapitana - asp. Marianowi Wiatrowskiemu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2005r.:

a) stopień starszego aspiranta:
1. asp. Andrzejowi CZUDAJOWI
2. asp. Marianowi CZYRNI
3. asp. Bartłomiejowi PENCKO
4. asp. Krzysztofowi SZŁAPIE
5. asp. Henrykowi URBAŃCZYKOWI
b) stopień aspiranta:
mł. asp. Michałowi OGORZAŁKOWI

Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu nadał następujące stopnie:

STARSZEGO OGNIOMISTRZA:
ogn. Henrykowi ADAMIEC, ogn. Grzegorzowi KRZYK
ogn. Hubertowi WIECZORKOWI

STARSZEGO SEKCYJNEGO:
sekc. Januszowi CHARCZENKO, sekc. Józefowi JELITO

Komeńdant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
nadał stopień starszego strażaka: str. Tomaszowi GÓRECKIEMU i str.
Adamowi WÓJCIKOWI

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał mł. bryg. Wojciechowi Lisow

skiemu,
a Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

Hieronimowi Binczakowi, Walterowi Korzonkowi
Krzysztofowi Machnikowi, Norbertowi Smieskolowi
Franciszkowi Wycisczokowi

Natomiast uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotni
czych Straży Pożarnych RP w Opolu odznaczeni zostali:
Złotym „Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” st. asp. Krzysztf Szłapa
Srebrnym „Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

Obrady jury były bardzo burzli
we - wszyscy uczestnicy konkursu za
skakiwali czymś nowym: interpretacją
utworu, choreografią bądź kostiuma
mi. „Czuję się jak Kuba Wojewódzki”
skomentował jeden z członków jury
atmosferę na sali.
Już po raz drugi Zarząd Powiato
wy Towarzystwa Społeczno-Kultural
nego Niemców na Śląsku Opolskim w
Strzelcach Opolskich zorganizował w
sobotę 21 maja 2005 w strzeleckim
Domu Kultury konkurs p.t. „W PO
SZUKIWANIU UTALENTOWANEJ
MŁODZIEŻY”. Zgodnie z regulami
nem młodzież ze szkół podstawowych
oraz gimnazjów przedstawiała swoje
zdolności instrumentalne, wokalne
oraz językowe grając i śpiewając w ję
zyku niemieckim. Gama stylów mu
zycznych rozciągała się od szlagierów,
przez pop i rock, kończąc na muzyce
klasycznej.
Do konkursu zgłosiło się 12 szkół
podstawowych i gimnazjów z powia
tu strzeleckiego: ZPO w Kalinowicach,
SP Nr 1 w Kolonowskim, SP w Leśni
cy, SP w Olszowej, SP nr 4 w Strzel
cach Opolskich, SP w Zawadzkim, SP
w Szymiszowie, Gimnazjum nr 1 w
Strzelcach Opolskich, Gimnazjum w
Izbicku, Gimnazjum w Szymiszowie,
Gimnazjum w Jemielnicy oraz Gim
nazjum z Oddziałami Dwujęzyczny
mi w Strzelcach Opolskich
Wszyscy uczestnicy konkursu (a
było ich 49, nie licząc nauczycieli i opie
kunów) zasługiwali na nagrody, jednak
szczególną uwagę Jury zwróciło na
uczennicę Szkoły Podstawowej w Ol
szowej - Karolinę Kwas. Jej interpre
tacja piosenki p.t. Heidi wraz z cha
rakterystycznym jodłowaniem wywo
łało na sali entuzjastyczne brawa. Po
dobnie publiczność odebrała zespół z
Gimnazjum w Izbicku składający się z
trzech Panów i jednej Pani, których
występ zawierał elementy akrobatyki.
Po długich i burzliwych obradach
Jury zdecydowało się przyznać w ka

tegorii PUBLICZNE SZKOŁY
PODSTAWOWE WYSTĘP INDY
WIDUALNY następujące wyróż
nienia:
- III miejsce Aleksandrze Cieśla ze
SP nr 1 w Kolonowskim,
- II miejsce Jolancie Wieczorek z SP
w Olszowej oraz
- I miejsce wcześniej wspomnianej
Karolinie Kwas, także ze SP w Ol
szowej .
W kategorii PUBLICZNE
SZKOŁY PODSTAWOWE WY
STĘP ZESPOŁU KAMERALNE
GO III miejsce zajął zespół ze SP nr
4 w Strzelcach Opolskich w skła
dzie Tomasz Tarliński oraz Marcin
Sowa, II miejsce zespół ze SP w Za
wadzkim w składzie Kamila Drzozga, Magdalena Świderska i Diana
Rzepczyk oraz I miejsce zespół z
SP w Leśnicy w składzie Monika
Kaźmierczyk, Klaudia PaTerók,
Klaudia Namyślik, Maja Kuś i Ur
szula Płachetka.
W kategorii PUBLICZNE SZKO
ŁY GIMNAZJALNE Jury przy

znało następujące wyróżnienia:
IV miejsce zespołowi z Gimn
zjum z Oddziałami Dwujęzyczny!
w Strzelcach Opolskich w składz
Aurelia Zawiola wraz z akompani
mentem Kolety Dudek i Katarzy!
Wawer,
III miejsce zespołowi z Gimn
zjum w Izbicku w składzie Toma:
Mika, Mateusz Skóra, Mateu:
Strzałek i Ewelina Koik,
II miejsce zespołowi z Gimn
zjum w Szymiszowie w składz
Natalia Sachta, Ewa Polok, Stefan
Hajduk i Anna Pietruszka.
I miejsce zajął zdecydowanie z
spół z Gimnazjum nr 1 w Strzelca!
Opolskich w składzie Agnieszl
Wołany, Natalia Malewska i Damit
Wybraniec imponując Jury artyzmei
prezentowanego utworu.
Laureaci otrzymali nagrody ufui
dowane przez Zarząd Powiatom
Towarzystwa Społeczno-Kulturalni
go Niemców na Śląsku Opolskim
Strzelcach Opolskich w postaci teł
wizora oraz magnetofonów, słuch:
wek, słowników oraz innych atral
cyjnych przedmiotów. Specjalną n:
grodę w postaci odtwarzacza DV
Jury przyznało Gimnazjum w Izbii
ku za wyjątkową kreatywno!
wszystkich zaprezentowanych,®
stępów. Specjalną nagrodę ufund<
waną przez Posła RP Helmuta Pa:
dziora przyznano Karolinie Kwas 1
wcześniej wspomnianą interpretaa
piosenki p.t. Heidi. Nagrody wręczt
osobiście Starosta Powiatu Strzel®
kiego Józef Swaczyna oraz Poseł R
Helmut Paździor, którzy podsumi
wując konkurs stwierdzili, iż posa
kiwania utalentowanej młodzieży z
kończyły się wielkim sukcesen
Wszyscy uczestnicy konkursu on
Jury skorzystali także z poczęstui
ku w postaci kołaczyka i Kubusia c
po tak wyczerpujących występach
obradach zostało powitane z wieli
wdzięcznością.

J. Mró

dh Józef Swaczyna i ogn. Henryk Kotyrba
Brązowym „Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

kpt. Piotr Dudek i mł. kpt. Marian Wiatrowski

Oświetlenie uliczne, gazownie i wodociągi
W poprzednim numerze pisałem
o elektryfikacji powiatu. Dziś konty
nuujemy historyczne podejście do te
matyki komunalnej. Podczas elektry
fikacji powiatu również miasto zosta
ło podłączone do ogólnokrajowej sie
ci. Koszty sieci wysokiego napięcia
pokrył powiat, a za podłączenie do niej
miasta - musiało ono odpowiednią
kwotę wpłacić do powiatowej kasy,
podobnie jak pokryć koszty instalacji
niskiego napięcia. Jej wykonawcą była
południowo-niemiecka firma Rheinelektra, która całość prac zakończyła w
1926 roku.
Gdy wzdłuż międzynarodowej
szosy przelotowej nr 5 zapłonęło wiele
lamp oświetlających jezdnie i chodni
ki, było to wielkie wydarzenie dla
mieszkańców Strzelec. Wysokie kosz

ta związane z elektryfikacją miasta i
przyłączaniem do sieci poszczegól
nych odbiorców pokryto przy po
mocy krótkoterminowych pożyczek.
Po pewnym czasie Bank Prowincjo
nalny Górny Śląsk przekwalifikował
pożyczki na długoterminowe, dzięki
czemu warunki spłaty stały się ko
rzystniejsze.
W trzydziestych latach miasto
zawarło umowę na dostawę prądu z
Zakładem Energetycznym w Nysie,
która gwarantowała cenę za zużyty
prąd. Miasta Strzelce i Ujazd posia
dały własne wytwórnie gazowe, na
tomiast gazownia w Gogolinie pod
legała organizacyjnie gazowni opol
skiej.
W tych miejscowościach gazem
oświetlano ulice oraz dostarczano

specjalną instalacją gaz do gospo
darstw domowych i warsztatów rze
mieślniczych. Przed ogólną elektry
fikacjągaz był jedyną energią, w któr
„centralnie” zaopatrywano mieszkań
ców.
Miasta Strzelce, Ujazd oraz wsi
Gogolin i Czarnocin miały właśni
hydrofornie i studnie. Miejscowość
Leśnica, Góra św. Anny, Poremba
Kadłubiec były podłączone do gru
powej sieci wodociągowej, równie:
Kamień W. i Kamionek miał;
wspólną sieć. Natomiast wieś Kolo
nowska korzystała z wody dzięk
podłączeniu do sieci wodociągowe
kolei państwowych. W pozostałycl
wsiach powiatu zaopatrywano się «
wodę z własnych studni, a jakoś!
wody była w zasadzie dobra.

KR

