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B¹d�cie dzielni w swym wysi³-
ku! - te s³owa zawsze towarzysz¹ na
ceremoniach otwarcia Olimpiad Spe-
cjalnych. Tym razem w dniach od
7-13 lutego w Boise stanie Idaho /
USA/ na IX �wiatowych Zimowych
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych
te¿ tak by³o.

Do tradycji Olimpiad Specjal-
nych Polska nale¿y uroczyste wrê-
czenie nominacji cz³onkom oraz po-
¿egnanie reprezentacji wylatuj¹cej na
igrzyska.
3 lutego w budynku PKOl. w obec-
no�ci Prezydentowej Marii Kaczyñ-
skiej, Ministra Sportu i Turystyki,
Wiceprezydenta Miasta Sto³ecznego
Warszawy , przedstawicieli MKOL,
PKOL, mediów oraz przyjació³ z ca-
³ego kraju mia³o miejsce uroczyste
po¿egnanie niepe³nosprawnych inte-
lektualnie sportowców. W imieniu
Olimpiad Specjalnych wszystkich
zebranych po¿egna³a prezes Stowa-
rzyszenia Pani Katarzyna Frank-
Niemczycka.

Ruch Olimpiad Specjalnych po-

Sukces w USA
wsta³ ponad 40 lat
temu w USA, w
przekonaniu, i¿ oso-
by niepe³nosprawne
intelektualnie potra-
fi¹ przy odpowied-
niej instrukcji i za-
chêcie trenowaæ, cie-
szyæ siê, rozwijaæ
sportowe pasje i
czerpaæ korzy�ci z
uczestnictwa w
sportach indywidu-
alnych i zespo³o-
wych, dostosowa-
nych do indywidu-
alnych mo¿liwo�ci.

Misj¹ Olim-
piad Specjalnych w
Polsce jest organizo-
wanie w kraju i za
granic¹ ca³orocz-
nych treningów i za-
wodów sporto-
wych, w celu za-
pewnienia mo¿liwo-
�ci lepszego rozwo-
ju sprawno�ci fi-
zycznej, wykazy-

wania siê odwag¹, odczuwania rado-
�ci i dzielenia siê swoimi umiejêtno-
�ciami z innymi zawodnikami i spo-
³eczno�ci¹ lokaln¹

Celem organizowancy Igrzysk
jest stworzenie platformy promocji
dla pokazania potencja³u i indywidu-
alnych d¹¿eñ osób niepe³nospraw-
nych intelektualnie oraz zaprezento-
wanie ich umiejêtno�æi ca³emu �wia-
tu.

Sportowcy dziel¹ siê odwag¹, ra-
do�ciami i emocjami z innymi uczest-
nikami. To pozwoli �wiatu dostrzec i
do�wiadczyæ niezwyk³o�ci i wyj¹t-
kowo�ci ruch Olimpiad Specjalnych.
Poprzez pokojowe wspó³zawodnic-
two w sporcie promuj¹ postawê
otwarto�ci ponad podzia³ami narodo-
wo�ciowymi.

Reprezentacja Olimpiad Specjal-
nych Polska na IX �wiatowe Igrzy-
ska Special Olimpics BOIS-2009 zo-
sta³a wy³oniona w koñcu marca 2008
r., podczas publicznej i ogólnie do-
stêpnej uroczysto�ci losowania za-
wodników - medalistów, którzy

wcze�niej brali udzia³ w VII Ogólno-
polskich Zimowych Igrzyskach Olim-
piad Specjalnych, które mia³y miej-
sce w Wi�le/Ustroniu i w Bia³ymsto-
ku. Losowanie odbywa³o siê kolejno
wed³ug dyscyplin; narciarstwo zjaz-
dowe, narciarstwo biegowe, hokej ha-
lowy oraz ³y¿wiarstwo szybkie.
O sk³adzie trenerskim reprezentacji
zdecydowa³a Komisja Sportowa Ko-
mitetu Krajowego.

Po zatwierdzeniu sk³adu ekipy
przez Komitet Krajowy nast¹pi³y
kolejne etapy przygotowañ;
rejestracja, badania medyczne, wyra-
bianie paszpotu, oczekiwania na wizê
itp.

Decyduj¹cym trzecim etapem by³
obóz przygotowawczy w Zakopa-
nem w dniach 11-20 grudnia 2008 r.
dla zawodników i trenerów sk³adu
podstawowego. Ostatecznie repre-
zentacja Polski sk³ada³a siê z 37 za-
wodników i 16 trenerów.

Wsród szczê�liwej grupy zawod-
ników, która wylatywa³a z Warsza-
wy 3 lutego, znalaz³ siê zawodnik na-
szego województwa opolskiego -
podopieczny Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Kad³ubie - Sebastian Le-
chowicz - który startowa³ w ³y¿wiar-
stwie szybkim.

16 lutego wróci³ ze Stanów Zjed-
noczonych - zdoby³ na tych Igrzy-
skach Olimpijskich 4, 6 i 8 miej-
sce w nastêpuj¹cych konkuren-
cjach - je�dzie na 500 m, 777 m i
333 metrów.

Dodatkowo ka¿dy zawodnik
uczestniczy³ w programie specjali-
stycznych badañ lekarskich oraz
warsztatach rozwijaj¹cych ich umie-
jêtno�ci spo³eczne.

Sebastan jest zawodnikiem Olim-
piad Specjalnych od 2000 roku w sek-
cji �Delfinek�, dzia³aj¹cej przy DPS
w Kad³ubie oraz uczniem III klasy
Gimnazjum Zespo³u Szkó³ Specjal-
nych w Kad³ubie.

Bardzo lubi zajêcia sportowe,
æwiczy takie dyscypliny jak jazda na
rolkach, kolarstwo i ³y¿wiarstwo
szybkie na lodzie.

Jego trenerem jest pan Wies³aw
Biela - instruktor sportu osób niepe³-
nosprawych.

H. Griner

W �rodê, 11 lutego, odby³a siê
wycieczka do Muzeum �l¹ska Opol-
skiego w Opolu dla uczniów klas PDP
ze Specjalnego O�rodka Szkolno �
Wychowawczego w Le�nicy, której
organizatorem by³a Ma³gorzata Pody-
ma. Uczestnicy wycieczki spotkali siê
o godzinie 7.30 przed bram¹ SOSW
w Le�nicy sk¹d busem o�rodkowym
pojechali�my do Zdzieszowic.
Tam, w ramach zadañ przygotowuj¹-
cych naszych uczniów do ¿ycia, mu-
sieli samodzielnie kupiæ bilety. Naj-
pierw jednak zapoznali siê z rozk³a-
dem jazdy PKP, obliczaj¹c pozosta³y
czas do odjazdu poci¹gu, a nastêpnie
uwa¿nie ws³uchiwali siê w komuni-
katy nadawane na dworcu, aby nie
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przegapiæ poci¹gu relacji Kêdzierzyn
� Ko�le � Wroc³aw. Na opolskim
dworcu z kolei sprawdzili, ile czasu
mo¿emy spêdziæ w Opolu, by zd¹-
¿yæ na poci¹g powrotny. Na dobry
pocz¹tek przeszli�my siê starymi
uliczkami stolicy województwa.
Troszkê zmêczeni i zmarzniêci zje-
dli�my �niadanie w jednej z opolskich
restauracji na rynku. Kolejnym punk-
tem programu by³a lekcja muzealna
�Motyle � stworzenia tajemnicze i fa-
scynuj¹ce� - o biologii, ekologii
i zaskakuj¹cych ciekawostkach z
¿ycia motyli.

A potem ju¿ tylko powrót do na-
szej piêknej Le�nicy.

Ma³gorzata Podyma

Na uroczysto�ci oddania do
u¿ytku sali gimnastycznej w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Suchej
go�cie stawili licznie, ale te¿ by³a to
szczególna okazja, na któr¹ czeka³o
nie tylko 74 uczniów szko³y, ale i
ca³a spo³eczno�æ wsi dwa lata, bo tyle
trwa³y prace (2007-2008).

Koszt ca³ego zadania wyniós³
ponad 750 tys. z³, a ca³o�æ sfinanso-
wa³a Gmina Strzelce Opolskie. Re-
mont odbywa³ siê w dwóch etapach.

W pierwszym wyremontowano za-
plecze sanitarne, etap drugi to kom-
pleksowy remont sali gimnastycznej.
Impreza odby³a siê 5 lutego, z udzia-
³em w³adz gminnych, powiatowych,
GZOiW, komisji o�wiaty, so³tysów
Suchej i Rozmierzy, przedstawicieli
mniejszo�ci niemieckiej w Suchej i
Rozmierzy, dyrektorów szkó³ gmi-
ny Strzelce Op., rodziców, pracow-
ników szko³y i uczniów.

Teresa Furman
dyrektor PSP w Suchej

Ro�nie kolejne pokolenie dzieci,
dorastaj¹ kolejni rodzice, zmieniaj¹ siê
realia, w których przychodzi nam ¿yæ.
Jest jedna sta³a, która nie jest podatna
na zmiany � to potrzeby naszych dzie-
ci. Jak wyt³umaczyæ Maluszkowi, ¿e
tata lub mama nie maj¹ czasu albo zmu-
szeni s¹ wyje¿d¿aæ na d³u¿ej? Jak spo-
wodowaæ, aby rodzic zrozumia³, ¿e na-
wet przebywaj¹c daleko od rodziny, jest
odpowiedzialny za rozwój, za jako�æ
¿ycia swojego dziecka? Jak zrealizowaæ
pierwotn¹ potrzebê dziecka � bycia
kochanym, przytulanym i zaopieko-
wanym przez mamê i tatê? Czy kolej-
na zabawka jest w stanie zrekompen-
sowaæ brak prawdziwych, namacalnych
relacji z rodzicem?

Córka chce siê uczyæ od mamy, jak
to jest byæ dziewczynk¹, a syn potrze-
buje taty, by uczyæ siê byæ mê¿czyzn¹.
Jak to pogodziæ z prac¹, z realizacj¹
w³asnych planów, zainteresowañ? Bo
przecie¿ czasami nie mo¿emy lub nie
chcemy z niczego zrezygnowaæ. A ma³e
dziecko ma prawo dopominaæ siê o
mi³o�æ rodziców, o jej okazywanie; ma
prawo byæ zaborcze.

Czy my doro�li my�limy o tym?
Czy na co dzieñ towarzyszy nam od-
powiedzialno�æ za szczê�cie naszych
dzieci i �wiadomo�æ jak¿e przecie¿ wa¿-
nej roli, jak¹ przychodzi nam w ¿yciu
odgrywaæ � roli rodzica? Kiedy jest to
³atwiejsze � wtedy, gdy pod adresem
swojej latoro�li s³yszymy pochwa³y, czy
wtedy, gdy stwarza problemy, gdy jest
krn¹brne, p³aczliwe, niepos³uszne i
rzadko siê u�miecha? Czy rozumiemy,
co wtedy dzieje siê z naszym dzieckiem,

czy wiemy, co wtedy robiæ?
Mo¿e masz swój sposób, a mo¿e jeste�
bezradny, bezradna � i z³y, z³a jak dziec-
ko?

Tymi zdaniami chcia³abym spro-
wokowaæ ka¿dego rodzica do zastano-
wienia siê, jaki jestem � co potrafiê, co
mnie cieszy w kontakcie z dzieckiem,
a z czym nie jest mi ³atwo. Mo¿e dzi-
siejszy dzieñ jest jak najbardziej odpo-
wiedni do tego, by powzi¹æ i wytrwaæ w
postanowieniach? � Postanowieniach,
które maj¹ pog³êbiæ relacjê z córk¹, sy-
nem, które pozwol¹ na nowo wzajem-
nie siê odkryæ i byæ mo¿e przypomnieæ
sobie rado�æ i dumê, jaka towarzyszy³a
narodzinom dziecka. Pamiêtasz jesz-
cze tê chwilê mamo, tato?

By zatrzymaæ siê w ¿yciu, wbrew
wszystkiemu i pomimo wszystko, by
pochyliæ siê nad relacj¹ rodzic � dziec-
ko, ju¿ po raz kolejny zapraszam ro-
dziców dzieci do lat 6, na zajêcia �Szko-
³y M¹drych Rodziców� do Poradni Psy-
chologiczno � Pedagogicznej w Strzel-
cach Op.

Jest to cykl 10 spotkañ, których
celem jest zrozumienie dziecka i siebie,
pog³êbienie tego, co dobre i zmiana
tego, co nienajlepsze.

Zajêcia odbywaj¹ siê w odstêpach
tygodniowych w sta³ej � nie wiêcej ni¿
10-osobowej grupie.
Rozpoczynaj¹ siê 03.03.2009 r. o
godz. 16.00.
Zg³oszenia � do dnia 25.02.2009 r.
- przyjmujemy osobi�cie lub tele-
fonicznie pod nr 077-4613026.

Serdecznie zapraszam
Adriana Hajdas

psycholog prowadz¹ca zajêcia

�Szko³a M¹drych Rodziców�

W Suchej - sala jak nowa

nik sk³ada (osobi�cie lub wysy³a poczt¹)
we w³a�ciwym oddziale regionalnym lub
placówce terenowej Kasy. Wnioski s¹
rejestrowane, sprawdzane pod wzglêdem
formalnym i oceniane merytorycznie.
Je�li zostan¹ zaakceptowane przez le-
karza regionalnego inspektora orzecz-
nictwa lekarskiego KRUS, rolnicy
otrzymuj¹ propozycje wyjazdu. W
przypadku gdy rolnik wyrazi zgodê na
proponowany termin i miejsce rehabi-
litacji, otrzymuje skierowanie na tur-
nus rehabilitacyjny.

Poddanie siê rehabilitacji jest ca³-
kowicie dobrowolne i w niczym nie
ogranicza prawa rolnika do �wiadczeñ
pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecz-
nego rolników, z wyj¹tkiem prawa do
zasi³ku chorobowego za okres przeby-
wania w zak³adzie rehabilitacji leczni-
czej. Z rehabilitacji leczniczej KRUS
warto skorzystaæ tym bardziej, ¿e po-
byt na turnusie jest dla rolnika bezp³at-
ny, a zak³ad rehabilitacji leczniczej zwra-
ca osobie skierowanej koszt dojazdu do
placówki rehabilitacyjnej najtañszym,
dostêpnym publicznym �rodkiem
transportu zbiorowego w cenie biletu
osobowej komunikacji kolejowej II kla-
sa lub autobusowej komunikacji zwy-
k³ej (podstawa: Rozporz¹dzenie Mini-
stra Polityki Spo³ecznej z dnia 7 kwiet-
nia 2005 r.).

Wiêcej informacji na stronie
www.krus.gov.pl
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Rehabilitacja
rolników

Tak jest dzisiaj

Tak by³o


