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Bal odby³ siê w sali Domu Stra-
¿aka w Kad³ubie, w piêknej zimowej
scenerii, w takt muzyki, nad któr¹
czuwa³ DJ Dragon. Przepiêkne prze-
brania by³y nagradzane zgodnie z
wskazaniem klaskomierza wykonane-
go przez nauczycieli ZSS. Atrakcjom
nie by³o koñca, wszyscy uczestnicy
zostali nagrodzeni. Szczególnym
punktem imprezy by³y odwiedziny
Le�niczego z nied�wiedziem. Poczê-
stunek dla uczestników zabawy przy-
gotowali cz³onkowie Stowarzyszenia.
Atmosfera miejsca pozostawi³a trwa-
³e, niezapomniane wra¿enia i wspo-
mnienia,  do których wszyscy uczest-

To by³ bal!

nicy wracaj¹. Wzmagania taneczne
wspiera³o 20 wolontariuszy z Ruchu
Czystych Serc ze Strzelec Op. oraz
14 wolontariuszy Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach
Op.

Serdecznie dziêkujemy burmi-
strzowi Miasta i Gminy Strzelce
Opolskie, p. Tadeuszowi Goc za bez-
p³atne udostêpnienie Sali w Domu
Stra¿aka oraz  panu Stanis³awowi,
panu Januszowi, panu Arnoldowi za
szczególne wsparcie ca³ej imprezy.

Kornelia Mroszczyk
Jolanta Wojtaszak
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W niedzielne przedpo³udnie 11 stycznia 2009 roku do Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy przy³¹czy³a siê równie¿ m³odzie¿ z Kó³ka Kulturalnego
dzia³aj¹cego  w naszej szkole.

Na scenie sali widowiskowej Strzeleckiego O�rodka Kultury za�piewali i
zagrali piosenki z dodatnim ³adunkiem energetycznym, by wspomóc szla-
chetn¹ akcjê Jurka Owsiaka.

Przyjemnie by³o pos³uchaæ Magdaleny Celes (�piew, gitara) i Anny Zgrai
(�piew)- obie z klasy I Teka oraz Justyny Krupy (�piew, skrzypce) z klasy I
Tot b i Tomasza Radzieja (�piew, gitara) z klasy III Tel. Pó�nym popo³u-
dniem �zagra³� równie¿ Piotr Hajduk (I T ot a), prezentuj¹c trudn¹, ale bardzo
efektown¹ sztukê bit box-u.

Ka¿dy, kto wys³ucha³ koncertu Orkiestry na pewno przyzna, ¿e zarówno
dzieñ, jak i nastrój tej niedzieli by³ niepowtarzalnie ciep³y.

Monika Wilde - Zdobylak

WO�P zagra³a
16. stycznia odby³o siê tradycyj-

ne spotkanie noworoczne Oddzia³u
Zak³adowego PTTK �Huta Andrzej�
w Zawadzkim. Uczestniczyli w nim:
zarz¹d oddzia³u, przewodnicz¹cy kó³
zak³adowych, emerytów, opiekuno-
wie SKKT i komisji turystyki kolar-
skiej oraz najaktywniejsi cz³onkowie
PTTK. Go�cili�my równie¿ wicebur-
mistrzów Zawadzkiego i Kolonow-
skiego, reprezentacjê Nadle�nictwa
Zawadzkie, dyrektorów szkó³ z tere-
nu obu gmin oraz przedstawicieli or-
ganizacji wspó³pracuj¹cych z OZ/
PTTK.

G³ównym celem spotkania by³o
podsumowanie dzia³alno�ci w ubie-
g³ym roku oraz prezentacja zamierzeñ
na rok 2009.

Jak co roku podsumowano fina³
cyklicznego konkursu fotograficzne-
go �Uroki Gmin Doliny Ma³ej Pan-

wi�. 16 uczestników do konkursu
zg³osi³o 82 zdjêcia. Komisja, z³o¿ona
z przedstawicieli OZ/PTTK i Nadle-
�nictwa Zawadzkie og³osi³a nastêpu-
j¹ce wyniki:

W kategorii juniorów I miejsce
zaj¹³ Tomasz ̄ uchowski z LO w Za-
wadzkiem, dwa II miejsca zajê³y:
Monika W¹sik z PSP w Zawadzkiem
i Stefania Ochman z PG w Kolonow-
skiem.

W kategorii seniorów I miejsce
zaj¹³ Piotr Jendru� z Fosowskiego, II
- Irena Sznabel ze Strzelec Op., III
S³awomir Zielonka z Kielczy. Ponad-
to uczestnicy spotkania wybrali naj-
lepsze zdjêcie konkursu � Grand Prix
� autorstwa S³awomira Zielonki.

Nagrody ufundowali: Nadle�nic-
two Zawadzkie, UM Zawadzkie i
UMG Kolonowskie.

Alfred Feliks
Prezes OZ/PTTK w Zawadzkiem

Zyskuj¹cy coraz wiêkszy roz-
g³os program psychoedukacyjnych
zajêæ warsztatowych, opracowa-
nych w oparciu o koncepcjê �Szko-
³y dla rodziców i wychowawców� Jo-
anny Sakowskiej zosta³ zrealizowa-
ny w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Uje�dzie.  Program reko-
mendowany jest przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki oraz Cen-
trum Pomocy Psychologiczno-Pe-
dagogicznej.
By³a to jedna z ofert, zg³oszona
przez strzeleck¹ poradniê do Ku-
ratorium O�wiaty w Opolu, w ra-
mach Rz¹dowego programu na lata
2008 -2013 �Bezpieczna i Przyja-
zna Szko³a�.
Grupa o�miu rodziców i wychowaw-
ców ze szkó³ Gminy Ujazd w okre-
sie pa�dziernik � grudzieñ 2008 mia-
³a okazjê wzi¹æ udzia³ w pilota¿o-
wej, pierwszej w powiecie realizacji.
Uczestnicy pracowali aktywnie, spo-
tykaj¹c siê dwa razy w tygodniu na
trzygodzinnych warsztatach, by re-
alizowaæ g³ówne cele zajêæ:
- zdobycie praktycznych umiejêt-

no�ci budowania prawid³owych
relacji ze swoimi dzieæmi

- rozwijanie umiejêtno�ci lepsze-
go rozumienie swoich dzieci i ich
potrzeb,

- u�wiadomienie rodzicom, ¿e sku-
teczno�æ wychowania w du¿ej
mierze zale¿y od osoby wycho-
wuj¹cej

- pog³êbienie samo�wiadomo�ci i
refleksji na temat skuteczno�ci
okre�lonych metod wychowaw-
czych

- zakwestionowanie funkcjonowa-
nia niektórych stereotypów i mi-
tów odnosz¹cych siê do wycho-
wania

- nauka umiejêtno�ci radzenia so-
bie z problemami wychowaw-
czymi dzieci.

Ocena  dokonana po zakoñ-
czeniu zajêæ wskazuje, i¿ ka¿dy z
uczestników:
* w sposób bardziej celowy i �wia-

domy kieruje procesem wycho-
wania w³asnych dzieci

* ma wiêksz¹ �wiadomo�æ swoje-
go sposobu wychowania i pope³-
nianych przez siebie b³êdów i
jest zmotywowany do wprowa-
dzenia pozytywnych zmian

* zna metody budowania prawi-
d³owych relacji z dzieæmi

* czuje siê zdecydowanie bli¿ej
swojego dziecka

* ma �wiadomo�æ emocjonalnych
i psychicznych potrzeb dziecka
i wie w jaki sposób mo¿e je za-
spakajaæ

* wie, w jaki sposób zachêciæ
dziecko do wspó³pracy

* zna sposoby rozwi¹zywania po-
jawiaj¹cych siê konfliktów i pro-
blemów

* wie, w jaki sposób nauczyæ dziec-
ko samodzielno�ci

* ma poczucie wiêkszej pewno�ci
siebie i wiêksze zaufanie do sto-
sowanych przez siebie metod.

Powy¿sze umiejêtno�ci s¹ pod-
staw¹ do zbudowania prawid³o-
wych relacje z dzieckiem. S¹ one
najwa¿niejszym czynnikiem chro-
ni¹cym nasze dzieci przed niedo-
stosowaniem spo³ecznym.

Program realizowany by³ przez
pedagoga Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej-  mgr Irenê Niewê-
g³owsk¹.

Szko³a dla
Rodziców i Wychowawców

Uczestnicy Programu wraz z prowadz¹c¹ zajêcia.


