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Wie�æ o tym, ¿e dwóch pijanych
mieszkañców DPS-u w Szymiszo-
wie usi³owa³o zgwa³ciæ niepe³no-
sprawn¹ wspó³mieszkankê zbul-
wersowa³a wszystkich. I od razu
pytano: w DPS-ach siê pije?!
- Dom Pomocy Spo³ecznej ma byæ
domem dla swoich mieszkañców. A
wiêc i zachowania s¹ takie, jak w domu
i �rodowisku. Nikt nie jest ubezw³a-
snowolniony i zachowuje siê tak, jak
normalnie. Ale jest ró¿nica miêdzy
okazjonalnym wypiciem lampki wina
czy piwa a piciem na³ogowym � mówi
dyrektor Stanis³aw Marek. Niestety,
czasem trafiaj¹ do nas ludzie z proble-
mami alkoholowymi. Gminne o�rodki
pomocy spo³ecznej przeprowadzaj¹
wywiad �rodowiskowy, ale w kwe-
stionariuszu nie ma wprost pytania o
uzale¿nienie, a wiêc w �opisie sytu-
acji� mo¿e zabrakn¹æ ostatecznie ta-
kiej informacji, bardzo istotnej dla nas
� mówi dyrektor Stanis³aw Marek. -
W przesz³o�ci kilkakrotnie zdarzy³o
siê, ¿e gdy pojawi³y siê adnotacje o
uzale¿nieniu � nie przyjêli�my tych
osób, ale by³o i tak, ¿e zwracali�my
siê do OPS o uchylenie decyzji o skie-
rowaniu do domu pomocy spo³ecznej
i czekali�my a¿ znajdzie dla nich miej-
sce w schronisku. O  to nie jest ³awo.
I trwa zbyt d³ugo.
- Ale wszystko dzieje siê zgodnie z
przepisami � a te maj¹ luki. Bo na przy-
k³ad bardzo trudno wydaliæ mieszkañ-
ca, np. za alkoholizm, a je�li siê to ju¿
uda  - trwa to latami (u nas ca³a proce-
dura trwa³a dwa lata!). Dlatego uwa-

¿am, ¿e zdecydowanie powinna byæ
zmieniona ustawa o pomocy spo³ecz-
nej. I to w trybie pilnym. Bo na agre-
sji alkoholików � których nie mo¿na
wydaliæ! - cierpi¹ wszyscy: mieszkañ-
cy i personel. I nie ma dla nich ¿adnej
kary!

W tym roku do DPS w Szymi-
szowie policja wzywana by³a 15 razy
� do awanturuj¹cych siê nietrze�wych
pensjonariuszy. Kilkakrotnie trzeba
by³o ich zatrzymaæ - trze�wieli albo
w PODZ (policyjnej izbie dla osób
zatrzymanych) albo w izbie wytrze�-
wieñ. A potem? Potem... wracali do
DPS-u w Szymiszowie.

Nie mo¿na ich skierowaæ na przy-
musowe leczenie? Okazuje siê, ¿e kie-
rowano ich na terapiê. Ale po okresie
niepicia � znów piæ zaczynali.
- Wielokrotnie zachodzi³em do baru
w Szymiszowie i do sklepu � prosi-
³em, by nie sprzedawano alkoholu na-
szym pensjonariuszom � przyznaje
dyrektor Marek � Bez wiêkszych
efektów, bo upiæ siê mo¿na tak¿e de-
naturatem, taka jak robili to ci dwaj,
którzy nale¿¹ do najbardziej agresyw-
nych w grupie pij¹cych mieszkañców
(tych nadu¿ywaj¹cych alkoholu jest
w tej placówce kilku). Najbardziej bul-
wersuj¹ce jest, ¿e tych dwóch, któ-
rzy tak haniebnie siê zachowali, w³a-
�ciwie my�my postawili na nogi � wy-
ci¹gnêli z bezdomno�ci i wyleczyli...

Gdyby by³y jakie� mo¿liwo�ci �
dawno by�my siê ich pozbyli � mówi
dyrektor Marek. - Ale �Barka� ich nie

przyjmie, podobnie jak inne schroni-
ska � tam obowi¹zuje abstynencja od
alkoholu. S¹ DPS-y specjalistyczne �
np. dla osób psychicznie chorych; nie
ma � dla osób uzale¿nionych od alko-
holu. Zdarza siê wiêc, ¿e alkoholicy
trafiaj¹ do �zwyk³ych� domów pomo-
cy spo³ecznej.  I wtedy zaczynaj¹ siê
problemy, tak jak w Szymiszowie. Ale
ten problem obserwowany jest tak¿e
w innych DPS-ach w województwie i
kraju. Dlatego przepisy musz¹ byæ
zmienione.
- Tego samego zdania jest starosta
strzelecki Józef Swaczyna. - Nie mo¿e
byæ tak, ¿e regulaminy DPS-ów nie
mog¹ zawieraæ takich uregulowañ, bo
nie s¹ one zgodne z prawem � mówi
wzburzony. - Musi znale�æ siê praw-
na do tego droga. I bêdziemy do tego
d¹¿yæ, by parlamentarzy�ci zaintere-
sowali siê tym problemem i znoweli-
zowali ustawê.

Zarz¹dzona przez niego kontrola
we wszystkich DPS-ach na terenie po-
wiatu jeszcze trwa. Jej wyniki bêd¹
znane ju¿ po druku naszego tygodni-
ka, podobnie jak wyniki dora�nej
kontroli przeprowadzonej przez
Urz¹d Wojewódzki w Opolu. Rzecz-
nik prasowy wojewody Kordian Mi-
chalak informuje, ¿e w jej wyniku tych
dwóch pensjonariuszy podejrzanych
o gwa³t zosta³o przeniesionych � je-
den do placówki w Le�nicy, drugi tra-
fi³ do DPS-u w Strzelcach Opolskich.
Dlaczego nie zostali tymczasowo
aresztowani? Nie zgodzi³ siê na to s¹d,
ale �ledztwo trwa.

Marta Górka

W Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich po raz kolejny
zorganizowano zbiórkê pieniêdzy �Góra Grosza�. Jest to akcja Towarzystwa
NASZ DOM pod  patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem przedsiêwziêcia by³o zebranie �rodków na pomoc dzieciom wycho-
wuj¹cym siê poza w³asn¹ rodzin¹, w tym na tworzenie i dofinansowanie do-
mów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastêpczych oraz pokaza-
nie, ¿e ka¿dy mo¿e i powinien wspieraæ potrzebuj¹cych, nawet wtedy, gdy
sam ma niewiele, ¿e warto siê jednoczyæ na rzecz warto�ciowych dzia³añ.

Zbiórka  odbywa³a siê w dniach 2,3,4 grudnia 2009 i zosta³a przeprowa-
dzona przez Samorz¹d Uczniowski z udzia³em uczennic klasy II Totb Agniesz-
ki Mojzy, Weroniki W³oszek, Patrycji Wieczorek oraz  Magdaleny Barton. Nad
przebiegiem akcji czuwa³y nauczycielki Agnieszka Pietroñ, Agnieszka Koz³owska
i Anna Dalibóg.

Jak zawsze i w tym roku m³odzie¿ nie pozostawi³a organizatorów bez
pomocy i wsparcia, stanê³a na wysoko�ci zadania. Okaza³o siê, ze ka¿dy  z
1346 uczniów naszej szko³y, swoim przys³owiowym groszem, wspar³ tê akcjê.

Zebrano  2955 monet o ³¹cznej warto�ci 14193 groszy.
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Grosz do grosza

Protokó³ zebranych pieniêdzy:

JEDEN  GROSZ  ZNACZY  NIEWIELE,
ALE  GÓRA  GROSZA  JEST  NAJWIÊKSZA  NA  �WIECIE.

Dziêkujemy wszystkim za czynny udzia³ w akcji, a te najdrobniejsze monety z
pewno�ci¹ pomog¹ stworzyæ ogromny fundusz dla najbardziej potrzebuj¹cych.

              Anna Dalibóg

Wielkie liczenie - 4 grudnia

W dniu 27.11.2009 roku w ZSZ
Centrum Kszta³cenia Praktycznego w
Grodkowie odby³ siê  fina³ wojewódz-
kiego konkursu Wiedzy o Bezpieczeñ-
stwie i Higienie  Pracy w Rolnictwie.

Organizatorem konkursu by³
Okrêgowy Inspektorat Pracy w Opo-
lu przy wspó³pracy Kuratorium
O�wiaty w Opolu , Komendy Woje-
wódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-

Piotr Gola
- trzeci w województwie

nej oraz Komendy Wojewódzkiej Po-
licji.

Konkurs organizowany by³ w
trzech kategoriach uczniów : szkó³
podstawowych , gimnazjalnych  i
ponadgimnazjalnych.

III miejsce w województwie w
kategorii uczniów szkó³ ponadgima-
zjalnych zdoby³ Piotr Gola uczeñ kla-
sy III technikum agrobiznesu  Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzel-
cach Opolskich . Aby znale�æ siê w
finale nale¿a³o wykazaæ siê bardzo
dobr¹ znajomo�ci¹ wiedzy z zakresu
bezpieczeñstwa pracy w rolnictwie,
bezpieczeñstwa po¿arowego i ruchu
drogowego oraz zasad ochrony i ¿ycia
w gospodarstwie rolnym. Konkurs
mia³ na celu popularyzowanie w�ród
m³odzie¿y szkolnej znajomo�ci prze-
pisów i zasad bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy w zakresie realizacji zadañ
profilaktyki wypadkowej.

Jolanta £awiak

30 listopada w Bibliotece ZSZ nr
1 odby³ siê wieczór wró¿b andrzejko-
wych. Zaproszenie przyjêli ucznio-
wie klas: II tota, II totb, III ts, IV tgb,
IV teka, IV tel i IV tga. M³odzie¿ mia-
³a okazjê dowiedzieæ siê, sk¹d pocho-
dzi tradycja wieczorów andrzejko-
wych.

Andrzejki maj¹ d³ug¹ historiê. Kie-
dy� uczestniczy³y w nich tylko ko-
biety. 29 listopada, czyli w wigiliê
imienin Andrzeja, dziewczyny zbie-
ra³y siê, by wywró¿yæ sobie imiê
ma³¿onka i przysz³o�æ. Nale¿y wspo-
mnieæ, ¿e �w. Andrzej jest opiekunem
panien na wydaniu, i mo¿e st¹d ta tra-
dycja. Teraz  na wró¿by umawiaj¹ siê
nie tylko dziewczêta, ale równie¿ pa-
nowie.
Jak mówi stare, polskie przys³owie
�Na �wiêtego Andrzeja b³yska pan-
nom nadzieja�. Wigilia �w. Andrzeja,
czyli popularne andrzejki od dawien
dawna s¹ tradycyjnym wieczorem
wró¿b.
Tego dnia dziewczêta próbowa³y do-
wiedzieæ siê czego� o swojej przysz³o-
�ci. Andrzejkowe wró¿by ³¹cz¹ siê z
wierzeniami, wed³ug których w tym
okresie z za�wiatów przybywaj¹ na
ziemiê duchy. Mo¿emy wiêc, za po-
�rednictwem wró¿b, zapytaæ je, co nas
czeka w najbli¿szym czasie.

w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich

Wieczór wró¿b

Podczas, gdy �w. Andrzej mia³ pomóc
dziewczêtom w odkryciu przysz³o�ci,
ch³opcy spotykali siê na podobne wró¿-
by w wigiliê �w. Katarzyny, czyli 24
listopada �W �wiêto Katarzyny s¹ pod
poduszk¹ dziewczyny�.
Jednak z czasem katarzynki uleg³y
zapomnieniu. Obecnie oba obrzêdy s¹
po³¹czone i obchodzone równocze-
�nie jako tradycyjne andrzejki  29 li-
stopada lub 30 listopada w imieniny
Andrzeja.

Spotkanie z wró¿b¹ andrzejkow¹
w naszej szkole  mia³o na celu przy-
pomnienie zwyczajów, przys³ów an-
drzejkowych, kszta³towanie szacun-
ku dla kultury i obyczaju oraz inte-
gracjê grupy poprzez tworzenie wa-
runków do wspólnej zabawy. Ucznio-
wie mogli z �przymru¿eniem oka�
zajrzeæ za zas³onê przysz³o�ci, dowie-
dzieæ siê, co szykuje im los, a zara-
zem mi³o spêdziæ czas.

W czasie wieczoru zaprezentowa-
no najbardziej znane wró¿by andrzej-
kowe oraz te         zapomniane. Dziew-
czêta mog³y siê dowiedzieæ, która
pierwsza wyjdzie za m¹¿ � wró¿ba z
butami.  Skórka obranego jab³ka, rzu-
cana przez lewe ramiê, podpowiada
pierwsz¹ literê imienia przysz³ego
mê¿a. W magiczn¹ noc andrzejkow¹,
pannom mo¿e siê ukazaæ w lustrze

twarz przeznaczonego mê¿czyzny. Z
wró¿by ze spodeczkami mogli�my siê
dowiedzieæ, co nas czeka w najbli¿-
szym roku. Je¿eli pod talerzykiem
znale�li�my obr¹czkê - czeka nas mi-
³o�æ, listek - bêdzie �lub, moneta �
przysz³o�æ przyniesie pieni¹dze, ró-
¿aniec � pójdziesz do zakonu. Wró¿-
ba z misk¹ mówi o spe³nianiu marzeñ.
Na ma³ych karteczkach zapisujemy
nasze ¿yczenia, wrzucamy je do pu-
stej miski i zalewamy wod¹. Te kar-
teczki, które wyp³ywaj¹ pierwsze,
wskazuj¹ marzenia, które spe³ni¹ siê
najszybciej. Najbardziej znan¹ wró¿b¹
andrzejkow¹ jest lanie wosku. Ka¿dy
z uczestników spotkania móg³ spró-
bowaæ odczytaæ swój los z kszta³tu
wosku lanego przez du¿y klucz do
miski z wod¹. Uczniowie losowali
tak¿e przepowiedniê imienia przy-
sz³ej ¿ony lub mê¿a oraz nazwy pro-
fesji, któr¹ bêd¹ kiedy� wykonywaæ (
losowanie karteczek). Du¿¹ atrakcj¹,
rzadko spotykan¹ na wieczorach an-
drzejkowych w szko³ach, by³a staro-
polska wró¿ba z ciastkiem i psem.
Ka¿da panna piek³a kiedy� specjalnie
do tej wró¿by w³asnorêcznie ciastecz-
ka. Dzi�, dla wygody, pos³u¿yli�my
siê psimi smako³ykami. Wszystkie
panny ustawi³y siê w jednym rzêdzie
i po³o¿y³y przed sob¹ ciastko. Zapro-
szony do zabawy pies mia³ przepo-
wiedzieæ, która z dziewcz¹t pierwsza
wyjdzie za m¹¿. Zwierzê najpierw
bardzo wnikliwie przygl¹da³o siê
wszystkim pannom, a potem z wielk¹
rado�ci¹ zjada³o ciasteczka, wskazu-
j¹c kolejno�æ zam¹¿pój�cia dziewcz¹t.
Uczestnicy andrzejek mogli odkryæ
magiê swojego imienia i wró¿bê  na
przysz³o�æ wynikaj¹c¹ z daty urodze-
nia. Poznali�my tak¿e przys³owia
zwi¹zane z dniem �wiêtego Andrzeja.
Te, zwi¹zane z tegoroczn¹ pogod¹,
zapowiedzia³y, miêdzy innymi, ¿e
nadchodz¹ca zima  nie powinna byæ
bardzo sroga, a urodzaj w przysz³ym
roku czeka nas dobry. Za rok bêdzie-
my mogli spotkaæ siê znowu  i spraw-
dziæ, ile z tegorocznych wró¿b i przy-
s³ów siê sprawdzi³o.

Anna Dalibóg

Agresorów trudno wyrzuciæ


