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w³asn¹ wizjê ¿ycia, inne ni¿ my za-
interesowania, preferencje i potrze-
by. Ka¿dy rodzic wie, ¿e wychowa-
nie dziecka to czasami bardzo ciê¿ka
praca. Nie ka¿dy jednak u�wiadamia
sobie, i¿ dorastanie nastolatka to tak-
¿e ciê¿ka praca wymagaj¹ca wiele
wysi³ku i trudu od niego samego.
Dom rodzinny i szko³a to miejsca, w
których my � rodzice i my - nauczy-
ciele mamy jedyn¹, niepowtarzaln¹
okazjê do wspierania, w tym trudzie
stawania siê osob¹ dojrza³¹, naszych
dzieci i uczniów.

Czy mo¿na zrozumieæ nasto-
latka? Jestem przekonana, ¿e tak.
Zachêcam do wspomnieñ tak rodzi-
ców, jak i nauczycieli, wychowaw-
ców. Wspomnijcie czasy gdy byli-
�cie dzieæmi swoich rodziców, ucznia-
mi swoich nauczycieli i sami trudzi-
li�cie siê z w³asnym dorastaniem.
Wspomnijcie czego Wam brakowa³o,
za czym têsknili�cie, jakie zachowa-
nia doros³ych z³o�ci³y Was a co Wam
pomaga³o, kto i w jaki sposób wspie-
ra³ Wasze dorastanie.

Moja mama, gdy by³am w wieku
�chmurnym i durnym� mawia³a:
�Historia ludzko�ci dowodzi, ¿e do-
ro�li potrafi¹ zrozumieæ nastolatka i
pomóc mu prze¿yæ trudny okres doj-
rzewania. Nie mo¿e byæ inaczej, sko-
ro na �wiecie by³o i jest tylu wspa-
nia³ych doros³ych. Oni przecie¿ te¿
kiedy� byli zbuntowanymi, niepokor-
nymi nastolatkami. Ja, Ma³gorzatko,
prze¿yjê to z tob¹. Przynajmniej
spróbujê�.

Mojej mamie siê to uda³o. Ufam,
¿e mnie jako rodzicowi dwójki dzieci
równie¿. Mo¿e warto zatem zrozu-
mieæ nastolatka. Mo¿e warto unikaæ
dokuczania mu, wytykania jego wad
czy niedoskona³o�ci, co wywo³uje w
nim jedynie ataki z³o�ci, nienawi�ci
do doros³ych, za³amania, chandry i
�do³y�. Mo¿e warto cierpliwie t³u-
maczyæ, rozs¹dnie rozmawiaæ, wspie-
raæ w trudnych chwilach � po prostu
kochaæ.
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W �rodê, 16 lutego, w strzelec-
kim ratuszu studentki pi¹tego roku
Instytutu Architektury Krajobrazu
Politechniki Krakowskiej przedsta-
wi³y wyniki swoich prac nad kon-
cepcjami restauracji i zagospodaro-
wania Parku Miejskiego w Strzelcach
Opolskich, parku przy pa³acyku UL-
u w B³otnicy Strzeleckiej oraz cmen-
tarza ewangelickiego przy ul. Marka
Prawego w Strzelcach. Studentki roz-
poczê³y te prace latem ubieg³ego roku,
od inwentaryzacji stanu obecnego
tych obiektów, w ramach swoich
praktyk zawodowych. Praktyki te
odbywa³y siê pod kierunkiem dr Da-
nuty Kraus, wyk³adowcy krakow-
skiej uczelni i jednocze�nie architek-
ta zieleni w gminie.

Praca Karoliny Cianciary doty-
czy zagospodarowania zamkniêtego
i zaniedbanego cmentarza ewangelic-
kiego przy ul. Marka Prawego w
Strzelcach Opolskich. W jej koncep-
cji miejsce to powinno zostaæ odda-
ne do publicznej u¿yteczno�ci jako
ma³y park, ale z zachowaniem jego
powagi i znaczenia jako miejsca po-
chówku. K. Cianciara zaproponowa-
³a, by w jak najmniejszym stopniu
naruszaj¹c obecny dostojny nastrój
tego cmentarza, przy wykorzysta-
niu odpowiednich ro�lin podzieliæ
jego powierzchniê na dwie symbo-
liczne strefy � ¯ycia (ro�liny o ja-
�niejszej i barwniejszej szacie) i
�mierci (ro�liny ciemniejsze, nastra-
jaj¹ce do zadumy). Rozgraniczaæ by
je mia³a linia ró¿ � kwiatów jedno-
cze�nie bardzo dostojnych, ale i sym-
bolizuj¹cych witalno�æ, ¿ycie. Wokó³
murów cmentarza mia³aby prowa-
dziæ granitowa �cie¿ka z miejscami
do wypoczynku (³aweczki), odtwo-
rzona mia³aby byæ g³ówna aleja cmen-
tarza od obecnej bramy przy ul.
M.Prawego do nowej, wykutej w
murze od str. ul Pi³sudskiego. Wa¿n¹
cech¹ koncepcji jest pozostawienie
w stanie nienaruszonym istniej¹cych
tam w tej chwili nagrobków i charak-
terystycznego, bardzo nastrojowego
dywanu z bluszczu, pokrywaj¹cego
ca³y cmentarz.

Kolejne dwie prace dotyczy³y
koncepcji restauracji i przywrócenia
walorów u¿ytkowych dwóm parkom
angielskim, jakie posiadamy w gmi-

nie. W B³otnicy Strzeleckiej, w par-
ku przy pa³acyku UL-u Beata Jaro-
mir po dok³adnej inwentaryzacji ro-
�linno�ci (okazuje siê ¿e w tym ma-
³ym parku znajduje siê ok. 1200
drzew!) sporz¹dzi³a projekt, w któ-
rego g³ównym zamys³em jest stwo-
rzenie tam jak najprzyjemniejszego
miejsca do relaksu. Przy zachowaniu
starego, oryginalnego drzewostanu,
dosadzenia w wybranych miejscach
(np. po obu stronach pa³acu) odpo-
wiednio dobranych gatunkowo drzew,
poprowadzeniu sieci �cie¿ek powsta-
³oby rzeczywi�cie wspania³e miejsce
do spacerów, zw³aszcza ¿e bardzo
elastyczny i rozwojowy projekt prze-
widuje równie¿ miejsce pod budowê
basenu i ma³ego amfiteatru umiejsco-
wionego w czê�ci na sporym stawie
znajduj¹cym siê obecnie w parku.

Podobnie rzecz siê ma w wyma-
gaj¹cej ogromnego nak³adu pracy
Eweliny Datoñ, Sabiny Cios i Joan-
ny Wierzchowskiej, dotycz¹cej par-
ku miejskiego w Strzelcach Opol-
skich. Studentki wykona³y ogromn¹
pracê inwentaryzacyjn¹ i dokumen-
tacyjn¹, w³¹cznie ze studiowaniem
�róde³ historycznych po to, by par-
kowi przywróciæ dawn¹ �wietno�æ a
przede wszystkim � wysok¹ warto�æ
estetyczn¹ i u¿ytkow¹. Parki w sty-
lu angielskim by³y w³a�nie tak pro-
jektowane � mia³y cieszyæ oczy, da-
waæ wytchnienie ale i zachêcaæ do
czynnej rekreacji. Studentki krakow-
skiej politechniki postara³y siê m.in.
wyznaczyæ z powrotem zaro�niête
obecnie dzikimi samosiejkami drzew
niskiej warto�ci strefy widokowe,
uzupe³niæ system �cie¿ek o te, wy-
deptane obecnie poza wytyczonymi
szlakami, co wskazuje na ich u¿ytecz-
no�æ, a nawet odtworzy³y miejsce wi-
dokowe, gdzie dawniej sta³ pos¹g
bogini Ceres.

Prace krakowskich studentek po-
zostan¹ w gminie i jak zapewnia bur-
mistrz Krzysztof Fabianowski, nie
pozostan¹ jedynie piêknymi marze-
niami. Zdaniem burmistrza takie pra-
ce robi siê po to, ¿eby z nich skorzy-
staæ, ¿eby je wprowadziæ w ¿ycie.
Jak zwykle problemem s¹ pieni¹dze,
ale gmina bêdzie ich szukaæ i realizo-
waæ w miarê mo¿liwo�ci te projekty.
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Studenckie koncepcje
strzeleckich parków

Radni otrzymali od pe³nomocni-
ka burmistrza ds. rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych informacjê na
temat realizacji II etapu spo³ecznej
kampanii profilaktycznej �Alkohol �
nieletnim dostêp zabroniony�, do
której w³¹czy³a siê nasza gmina.

W ostatnim dniu stycznia w Opo-
lu odby³o siê robocze spotkanie ok.
40 przedstawicieli gmin, które rów-
nie¿ w³¹czy³y siê do te ogólnopol-
skiej akcji z Ann¹ Gajos, koordyna-
torem kampanii z ramienia Pañstwo-
wej Agencji Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych oraz  Jackiem
Ruszczewskim, pe³nomocnikiem Za-
rz¹du Województwa Opolskiego ds.
profilaktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych. Spotkanie orga-
nizowano, by na roboczo oceniæ prze-
bieg i dotychczasowe efekty dzia³añ
w poszczególnych gminach. W oce-
nie przedstawicieli PARPA i Zarz¹-
du Województwa najlepsze efekty
dotychczasowych dzia³añ osi¹gniête
zosta³y w gminach Opole, Ko�cierzy-
ce i Strzelce Opolskie.

W jednym z dzia³añ profilaktycz-
nych prowadzonych na terenie gmi-
ny Strzelce Opolskie osi¹gnê³y naj-
lepszy wynik w województwie.
Chodzi tu o prowadzenie kampanii
u�wiadamiaj¹cej w�ród w³a�cicieli i
pracowników punktów sprzeda¿y
alkoholu, zw³aszcza lokali gastrono-
micznych. Gminna komisja rozwi¹-
zywania problemów alkoholowych
sprawdzi³a efekty swoich dzia³añ
poprzez tzw. kontrolowany zakup
alkoholu. Specjalne zespo³y, sk³ada-
j¹ce siê z dwóch osób doros³ych, w
tym jednej (pe³noletniej), charaktery-
zuj¹cej siê bardzo m³odym wygl¹dem
odwiedzi³y 30 lokali gastronomicz-
nych na terenie gminy. M³ody cz³o-
wiek nie wygl¹daj¹cy na osobê pe³-
noletni¹ dokonywa³ zakupu alkoho-
lu, sprawdzaj¹c czy sprzedawca po-
prosi go o okazanie dowodu potwier-
dzaj¹cego jego pe³noletnio�æ. Wyniki
tej akcji prowadzonej w tym roku
okaza³y siê najlepsze na Opolszczy�-
nie, bowiem jedynie w piêciu przy-
padkach m³ody wygl¹d kupuj¹cego
alkohol nie wzbudzi³ ¿adnej reakcji
sprzedaj¹cego. W ubieg³ym roku w
podobnej akcji ujawniono a¿ 19 przy-
padków braku reakcji ze strony
sprzedawców. Warto tu równie¿ do-
daæ ¿e np. w Opolu w ¿adnej z kon-
trolowanych placówek m³ody wygl¹d
klienta nie wzbudzi³ podejrzeñ sprze-
dawcy.

Wszelkie dzia³ania prowadzone
przez komisjê w kierunku sprzedaw-
ców (rozmowy profilaktyczne, ko-
misje kontrolne itp.) maj¹ na celu
g³ównie u�wiadomienie im, jak wa¿n¹
rolê pe³ni¹ oni w profilaktyce alko-
holowej spo³eczeñstwa. Jak pokazuj¹
przeprowadzane systematycznie ba-
dania, takie jak opisywany powy¿ej
zakup kontrolowany wykazuj¹, ¿e
dzia³ania te nie trafiaj¹ w pró¿niê.
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Zmiana ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty
(Dz. U. z 29 grudnia 2004 r. Nr 281, poz. 2781) , wprowadza w ¿ycie
 z dniem 1 stycznia 2005 r. system pomocy materialnej dla uczniów

wszystkich typów szkó³.

Rozdzia³ 8 a ustawy (�Pomoc materialna dla uczniów�) okre�la podstawowe
zasady udzielania pomocy dla uczniów:

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym:

1.1. stypendium szkolne
- mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej, wyni-
kaj¹cej z niskich dochodów na osobê (316 z³) w rodzinie, w szczególno�ci
gdy w rodzinie tej wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawno�æ, ciê¿ka lub
d³ugotrwa³a choroba, wielodzietno�æ, brak umiejêtno�ci wype³niania funkcji
opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy ro-
dzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe, z zastrze¿eniem, ¿e nie
otrzymuje innego stypendium o charakterze socjalnym ze �rodków publicz-
nych lub otrzymywane przez niego ³¹cznie stypendia (o charakterze socjal-
nym) nie przekraczaj¹ kwoty 1120 z³;
- forma otrzymanej pomocy mo¿e mieæ postaæ: ca³kowitego lub czê�cio-
wego pokrycia kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrów-
nawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych
poza szko³¹, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególno�ci zakupu podrêczników; stypendium szkolne mo¿e
byæ tak¿e udzielone w formie �wiadczenia pieniê¿nego, je¿eli organ przy-
znaj¹cy stypendium uzna, ¿e udzielenie stypendium w formach omówio-
nych wy¿ej, nie jest mo¿liwe.
Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielane uczniom szkó³ podstawo-
wych, gimnazjalnych, ponadgimnazialnych, s³uchaczom kolegiów na-
uczycielskich oraz nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych do ukoñ-
czenia 24 roku ¿ycia, tak¿e w formie ca³kowitego lub czê�ciowego pokrycia
kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w jednej lub kilku formach
jednocze�nie.

Wysoko�æ stypendium szkolnego: nie mo¿e byæ ni¿sze miesiêcznie
ni¿ 44,80 z³ oraz wy¿sze ni¿ 112 z³ (sposób wyliczania tych kwot podaje
Art. 90 d, ust. 9 ustawy o systemie o�wiaty).

1.2. zasi³ek szkolny
- mo¿e byæ przyznany uczniowi znajduj¹cemu siê przej�ciowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego; mo¿e byæ przyznany w
formie �wiadczenia pieniê¿nego na pokrycie wydatków zwi¹zanych z pro-
cesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezale¿nie od otrzy-
mywanego stypendium szkolnego.
Wysoko�æ zasi³ku szkolnego nie mo¿e przekroczyæ jednorazowo kwoty
280 z³.

1.3. wnioskodawcy w sprawie przyznania pomocy o charakterze socjal-
nym: rodzice lub pe³noletni uczniowie po zasiêgniêciu opinii dyrektora
szko³y, dyrektorzy szkó³.

�wiadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Gminie
Strzelce Opolskie przyznaje Burmistrz Strzelec Opolskich, który wy-
daje w tej sprawie decyzje administracyjne.

Wnioski o przyznanie stypendium mo¿na pobraæ:
* w siedzibie Gminnego Zarz¹du O�wiaty i Wychowania w Strzel-

cach Opolskich
      (ul. Wa³owa 5 � pokój nr 10),
* w sekretariatach szkó³ prowadzonych przez Gminê Strzelce Opol-

skie oraz Powiat Strzelecki,
* ze strony internetowej www.strzelceopolskie.pl

WNIOSEK NALE¯Y KIEROWAÆ DO BURMISTRZA STRZELEC
OPOLSKICH ZA PO�REDNICTWEM GMINNEGO ZARZ¥DU
O�WIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH

(Strzelce Opolskie, ul. Wa³owa 5; I piêtro, pokój nr 10)

Wnioski o stypendium na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 roku
nale¿y z³o¿yæ w terminie do 10 marca 2005 r.

Szczegó³owe zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym okre�li regulamin uchwalony przez Radê Miejsk¹ w Strzel-
cach Opolskich do koñca marca 2005 roku.

GMINA STRZELCE OPOLSKIE DOKONA PODZIA£U �RODKÓW
FINANSOWYCH NA POMOC SOCJALN¥ PO OTRZYMANIU
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