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Jeszcze nie tak dawno dziecko upo
�ledzone umys³owo, zw³aszcza

dla rodziców i rodziny w �rodowi-
sku wiejskim oznacza³o brak akcep-
tacji dla inno�ci i wstyd. Najlepiej
by³o wówczas ukryæ to skrzêtnie
przed w�cibskimi oczami ludzi. Zda-

rza³o siê zatem w przesz³o�ci, i to
wcale nie tak odleg³ej, ¿e dzieci z ciê¿-
kim upo�ledzeniem umys³owym, dla
których jedyn¹ szans¹ na w miarê nor-
malne ¿ycie, by³o wczesne oddanie
do szko³y specjalnej, nigdy tam nie
trafi³y, bo rodzice w imiê fa³szywie

pojêtego wstydu, czy chêci ochrony
swojego niedorozwiniêtego dziecka
przed z³ym �wiatem, sami nierozum-
ni, pope³niali czyny makabryczne i
straszne, zamykaj¹c swoje chore
umys³owo dzieci  w pomieszczeniach
gospodarskich czy te¿ piwnicach,
izoluj¹c je od �wiata jak w�ciek³e
zwierzêta (bywa³o, ¿e i na ³añcuchu).

Na szczê�cie dzi� ju¿ nie znajduje-
my w mediach a¿ tak okropnych do-
niesieñ, jak jeszcze kilkana�cie lat
temu. Nie oznacza to jednak wcale,
¿e jest ju¿ tak dobrze  i wszystkie
dzieci z umys³owym niedorozwojem,
od razu trafiaj¹ do w³a�ciwej placów-
ki edukacyjno-opiekuñczej.

c.d. na str. 5

Przyjd� na kiermasz wielkanocny

Takich t³umów dawno tu nie by³o. 3
marca w sali narad starostwa powia-
towego odby³a siê konferencja inau-
guruj¹ca szkolenia dla osób bezrobot-
nych i zagro¿onych bezrobociem w
naszym regionie, której organizato-
rem by³a firma Wurex z Opola i Po-
wiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach

Z bezp³atnych szkoleñ mo¿e skorzystaæ 1.988 bezrobotnych
na Opolszczy�nie, z tego w powiecie strzeleckim - ok. 200. W
dodatku mog¹ liczyæ na zwrot kosztów dojazdu na kurs, po-
si³ek oraz dodatkowy zasi³ek szkoleniowy � ok. 100 z³ mie-
siêcznie.

Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ
Opolskich. Szkolenia takie s¹ jednym
z dwóch podprojektów wdra¿anych
w województwie opolskim w ramach
projektu �Promocja Zatrudnienia i
Rozwój Zasobów Ludzkich�, który
jest elementem programu Phare 2002
Spójno�æ Spo³eczna i Gospodarcza.

rozmowa z Waldemarem Gaid¹,
przewodnicz¹cym Stowarzyszenia na
rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w
Powiecie Strzeleckim

- G³ówne cele Stowarzyszenia
to... Tylko proszê nie mówiæ, ¿e na-
zwa wyja�nia wszystko.
- Trzy g³ówne obszary, na których
skupiamy nasz¹ dzia³alno�æ, a które
zmierzaj¹ do integracji �rodowiska,
to: edukacja, pomoc dla osób niepe³-
nosprawnych oraz szeroko pojêta
kultura, rekreacja i turystyka. Wspie-
ramy i promujemy z tym zwi¹zane
wszelkie inicjatywy, które zmierzaj¹
do kszta³towania postaw i systemu
warto�ci m³odego pokolenia, a tak¿e
poszerzania wiedzy. Wzmacnianie
�wiadomo�ci proekologicznej i po-
czucia odpowiedzialno�ci za �rodo-
wisko naturalne w�ród m³odzie¿y i
doros³ych � to równie¿ problematy-
ka znajduj¹ca siê w krêgu naszych
zainteresowañ. Podobnie jak dzia³a-
nia s³u¿¹ce rozwojowi samych pla-
cówek o�wiatowych.
- Najszerzej znane s¹ jednak
wasze inicjatywy rekreacyjne i tu-
rystyczne: turnieje sportowe � siat-
kówki czy tenisa, rajdy piesze i ro-
werowe.
- Czy¿by? A imprezy integracyj-
ne? A kursy jêzykowe i komputero-
we dla mieszkañców powiatu? Kon-
ferencje dla nauczycieli? Cykliczne
konkursy uczniowskie � ortograficz-
ny, wiedzy ekologicznej, o samorz¹-
dzie czy wiedzy o Unii Europejskiej?
A realizacja i finansowanie wielu i -
to du¿ych - projektów, choæby z
ostatnich � powstanie w zawadczañ-
skim liceum KlubNet? Uda³o nam siê
zrobiæ w czasie tych 4 lat funkcjono-
wania Stowarzyszenia ca³kiem spo-
ro, ale przecie¿ nie dzia³amy po to,
by o nas pisano. Nasi cz³onkowie i
nasi beneficjenci, czyli ci, którzy ini-

Dzia³amy nie
po to, by

o nas pisano

13 marca w Domu Kultury w Strzel-
cach Opolskich odbêdzie siê kolejny
Jarmark wiosenno-�wi¹teczny oraz
Otwarty Konkurs Zdobienia Jaj Wiel-
kanocnych �Kroszonki 2005�.
W szranki stan¹ twórcy walcz¹c o
tytu³ �Najlepszej Kroszonkarki Po-
wiatu Strzeleckiego�. Jednak mo¿li-
wo�æ zobaczenia ich przy pracy to
nie wszystko.
Równocze�nie w holu Domu Kultu-
ry odbêdzie siê jarmark na którym
zobaczyæ i kupiæ mo¿na bêdzie ka¿d¹
ozdobê �wi¹teczn¹, jak¹ tylko wy-
marzysz!

Tego nie kupisz gdzie indziej!

Swoje prace wystawi¹ podopieczni i
mieszkañcy Domów Pomocy Spo-
³ecznej ze Strzelec Opolskich, Kad³u-
ba i Zawadzkiego, O�rodka Szkolno
� Wychowawczego z Le�nicy, �ro-
dowiskowego Domu Samopomocy
oraz przedstawiciele Kó³ Gospodyñ
Wiejskich. Jest to wiêc okazja, by nie
tylko dokonaæ zakupów, ale i podzie-
liæ siê �wi¹teczn¹ rado�ci¹.

Zapraszamy wszystkich do Strze-
leckiego Domu Kultury w naj-
bli¿sz¹ niedzielê, 13 marca, w go-
dzinach 10:00 � 14:00! c.d. na str. 4

Jeden z tegorocznych kuligów

Lubiê byæ w sali gimnastycznej!

c.d. na str. 3


