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ale mia³o to oznaczaæ jedno: mniej
pieniêdzy zostanie przeznaczonych
wy³¹cznie na zakupy rzeczowe. I
nikt nie powiedzia³, ¿e pod koniec
roku sytuacja finansowa na pewno
siê nie poprawi: wrêcz przeciwnie,
gdyby dyrektor DPS zwróci³ siê do
Zarz¹du i Rady Powiatu w III kwar-
tale br. z informacj¹, ¿e brakuje pie-
niêdzy na bie¿ac¹ dzia³alno�æ � na
pewno zrobiliby�my wszystko, by
je zdobyæ. Nie do pomy�lenia prze-
cie¿ jest, by taka placówka jak DPS
mia³a problemy finansowe zwi¹zane
z utrzymaniem mieszkañców! Dla-
tego � gdy jednak okaza³o siê, ¿e dy-

Nie oszczêdzamy
na starszych

- To niew¹tpliwie sukces � mówi
wicestarosta Waldemar Gaida. - Nie
tylko wysoko�æ kwoty dofinansowa-
nia z unijnych �rodków jest wa¿na,
ale równie¿ relacja miêdzy ca³kowit¹
warto�ci¹ zadania a wielko�ci¹ dofi-
nansowania. Ta relacja jest dla nas nie-
zywkle korzystna; mo¿na powie-
dzieæ, ¿e nasz projekt jest jednym z
najlepiej dofinansowanych ze �rod-
ków zewnêtrznych. Inwestycja po-
ch³onie 2,3 mln z³otych, a dofinanso-
wania otrzymamy 2 miliony z³.
- Umowê o dofinansowanie pod-
pisano w lutym tego roku, ale przy-
gotowania zaczêto wcze�niej?
- Rzeczywi�cie do zadania pn.
�Modernizacja bazy dydaktycznej
Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w
Strzelcach Opolskich� w ramach Dzia-
³ania 5.1.1 zaczêli�my przygotowy-
waæ siê ju¿ w roku 2008. Wówczas
wykonano prace przygotowawcze do
z³o¿enia wniosku (opracowanie kon-
cepcji, wykonania dokumentacji z
kosztorysem, uzyskanie pozwolenia
budowlanego, opracowanie studium
wykonalno�ci), a nastêpnie we wrze-
�niu z³o¿ono wniosek o dofinanso-
wanie. Projekt zosta³ pozytywnie
oceniony i sfinalizowany umow¹ o
jego dofinansowaniu.
- Co kryje siê w sformu³owaniu:
modernizacja bazy dydaktycznej
ZSZ nr 1?
- Zakres projektu obejmuje prze-
budowê powierzchni dwukondygna-
cyjnego budynku zaplecza warszta-
tów szkolnych. Projekt bêdzie pole-
ga³ na zmianie funkcji i powierzchni
istniej¹cych pomieszczeñ pomocni-
czych warsztatów szkolnych w celu

utworzenia 9 pracowni dydaktycz-
nych oraz zakup wyposa¿enia do
czterech z nich: mechatroniki, elek-
troniki, gastronomii, obs³ugi tury-
stycznej. Nie mamy w powiecie ta-
kiej placówki, jak np. opolskie czy
kêdzierzyñskie centrum kszta³cenia
praktycznego i nie mamy mo¿liwo-
�ci jego utworzenia, ale dziêki temu
projektowi zyskamy mo¿liwo�æ
kszta³cenia praktycznego uczniów nie
tylko z ZSZ nr 1 w Strzelcach, ale
równie¿ z zawadczañskiego Zespo³u
Szkó³ Zawodowych. Zyskujemy w
ten sposób równie¿ perspektywê
wyprowadzenia z �kurnika� przy ul.
Ko³³¹taja uczniów w ci¹gu 2-3 lat, co
oznacza ogromny krok w kierunku
poprawy warunków kszta³cenia. A
¿e pracownie doposa¿one zostan¹
tak¿e w nowoczesny sprzêt � tak¿e
jako�ci nauczania. Na zakup sprzêtu
i wyposa¿enia do pracowni przewi-
dujemy kwotê ok. 600 tysiêcy z³.
Dopowiedzmy jeszcze, ¿e warto�æ
robót budowlanych (wraz z termo-
modernizacj¹ budynku, poprzez do-
cieplenie �cian zewnêtrznych, wy-
mianê okien, modernizacjê sieci c.o.)
oszacowana zosta³a na blisko 1,7 mln
z³.
- Kiedy zostan¹ og³oszone prze-
targi?
- Ca³¹ procedurê przetargow¹ wraz
z wy³onieniem wykonawcy robót
budowlanych i dostawcy sprzêtu
chcemy zakoñczyæ jak najszybciej:
tak, by mo¿liwe siê sta³o wraz z no-
wym rokiem szkolnym rozpoczêcie
nauki ju¿ w znacznie lepszych wa-
runkach.

Nowe pracownie
z unijnej kasy

rektor DPS, sugeruj¹c siê zmniejsze-
niem przyznanych w bud¿ecie Po-
wiatu �rodków, zmniejszy³ o 20 gro-
szy stawkê ¿ywieniow¹ � a warto
dodaæ przy okazji, ¿e w ostatnich la-
tach ros³a ona sukcesywnie � Zarz¹d
Powiatu zobowi¹za³ go do podwy¿-
szenia stawki do poziomu z grudnia
2008.
- Mam nadziejê, ¿e to wyja�nienie
przekona wszystkich � nie zamierza-
my szukaæ oszczêdno�ci tam, gdzie
dotkn¹æ mog³yby ludzi i tak po-
krzywdzonych przez los � koñczy
wypowied� starosta Swaczyna.

 - zanotowa³a M. Górka
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Burmistrz Tadeusz Goc oraz
Skarbnik Gminy Urszula Killman
podpisali, w imieniu Gminy Strzelce
Opolskie, umowê o dofinansowanie
projektu pn. �Budowa Centrum Re-
kreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach
Opolskich - etap I�

Projekt uzyska³ dofinansowanie
ze �rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Opolskiego 2007-
2013 Poddzia³anie 1.4.2. - Us³ugi tu-
rystyczne i rekreacyjno - sportowe
�wiadczone przez sektor publiczny.

Przedmiotem projektu jest budo-
wa oraz wyposa¿enie w odpowiedni
sprzêt krytego basenu k¹pielowego,
wraz z zapleczem technicznym, no-
woczesnymi technologiami uzdatnia-

Bêdzie basen w Strzelcach
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nia wody oraz energii odnawialnej,
nieck¹ sportow¹, nieck¹ do nauki
p³ywania, gastronomi¹, holem wej-
�ciowym i przebieralni¹ wraz z mo-
dernizacja dojazdów i parkingów.
Powierzchnia zabudowy budynku
krytej p³ywalni wraz z zapleczem
technicznym, holem wej�ciowym i
przebieralni¹ to �ok. 2.055m2, w tym
powierzchnia lustra wody ok. 475
m2.
Kryty basen k¹pielowy powstanie na
terenie istniej¹cego basenu otwarte-
go.
Realizacja inwestycji przewidziana
jest na lata 2009-2011. Ca³kowita
warto�æ projektu to ponad 15 mln
z³otych, w tym kwota dofinansowa-
nia to 5,6 mln z³otych.

dok. ze str. 1

To ambitny plan w³adz gminy �
bo zgodnie z podpisan¹ 26 lutego w
Opolu umow¹ na dofinansowanie
etapu III i IV budowy kanalizacji sa-
nitarnej w czê�ci gminy Kolonowskie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, ca³e zadanie mo¿na
by³oby skoñczyæ pó�niej - w 2011.
- Chcemy przyspieszyæ realizacjê
inwestycji, bo stawk¹ jest 200 mln
z³otych � ju¿ w skali województwa
� mówi Norbert Koston, burmistrz
Kolonowskiego. � To premia dla tego
województwa, które uzyska najwiêk-
szy stopieñ wydatkowania �rodków
unijnych w ci¹gu dwóch lat. Je�li
Opolszczyzna zdobêdzie tê premiê,
oczywiste jest, ¿e i samorz¹dy z jej

Kanalizacja w Kolonowskiem
� do wrze�nia 2010

terenu na tym skorzystaj¹. Dlatego
tak na zale¿y na przyspieszeniu
wszystkich dzia³añ. Najwiêksze nie-
bezpieczeñstwo opó�nieñ zwi¹zane
jest oczywi�cie z oprotestowaniem
przetargów: przy budowie naszej hali
sportowej realizacja zadania prze
zg³oszone protesty wyd³u¿y³a siê o
pó³ roku! Mam nadziejê, ¿e dzi�, kie-
dy rynek jest g³odny zleceñ � do tego
ju¿ nie dojdzie. Wierzê, ¿e po og³o-
szeniu przetargu w marcu (na in¿y-
niera projektu przetrag zosta³ ju¿ roz-
strzygniêty) � jeszcze w I pó³roczu
przyst¹pimy do ropoczêcia robót.
- Gdy pytam, gdzie rozpocznie siê
budowa sieci kanalizacyjnej � bur-
mistrz Koston odpowiada, ¿e logicz-

ne jest, by zacz¹æ na odcinkach, gdzie
by³oby najwiêcej pod³¹czeñ � czyli
tam, gdzie mamy ok. 160 osób na ki-
lometr; choæ wiêkszo�æ odcinków ma
ok. 120 osób/km. Po zakoñczeniu tej
inwestycji ok. 1200 gospodarstw
domowych w naszej gminie zostanie
pod³¹czonych do kanalizacji sanitar-
nej, czyli dwukrotnie wiêcej ni¿ w tej
chwili. W ten sposób gmina bêdzie
skanalizowana w 90 procentach!
Ca³kowity koszt realizacji projektu
wynosi ponad 16,7 mln z³, z czego
niemal 9,1 mln pochodzi z regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego, Dzia³anie 4.1
Infrastruktura wodno - �ciekowa i go-
spodarka odpadami.
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Turystyczny  Szlak  Cystersów
ma przebiegaæ przez pocysterskie
obiekty na terenie piêciu woje-
wództw: dolno�l¹skiego, opolskiego,
wielkopolskiego, �l¹skiego i ma³opol-
skiego. Partnerami projektu (akces
zg³osi³o 29 partnerów) s¹ samorz¹dy
i organizacje turystyczne z tych re-
gionów, za� liderem projektu jest wo-
jewództwo dolno�l¹skie.

Samorz¹dy i organizacje tury-
styczne porozumia³y siê, by wspól-
nie wyst¹piæ o dofinansowanie unij-
ne dla tego projektu, którego ca³ko-
wity koszt wynosi oko³o 53 mln z³.

Na cysterskim szlaku
Planowana trasa turystyczna bêdzie
przebiegaæ przez obiekty pocyster-
skie w L¹dzie, £eknie, Obrze, O³o-
boku, Owiñsku, Przemêcie, W¹grow-
cu, Wieleniu, Lud�mierzu, Mogile,
Szczerzycy, Szklanych Domach, Je-
mielnicy, Rudach, Henrykowie, Ka-
mieñcu Z¹bkowickim, Krzeszowie,
Lubi¹¿u, Trzebnicy oraz w s¹siedz-
twie 11 z 19 obiektów wpisanych na
listê �wiatowego dziedzictwa kultu-
ry UNESCO. Szlak bêdzie posiada³
równie¿ pêtle lokalne tj. odnogi bie-
gn¹ce przez obszar oddzia³ywania

poszczególnych opactw cystersów.
Na szlaku powstanie podstawowa in-
frastruktura turystyczna, tj. parkingi
z wyposa¿eniem, sanitariaty, punk-
ty informacji turystycznej itp.

W naszym regionie dziêki reali-
zacji tego projektu do dawnej �wiet-
no�ci mog¹ powróciæ budowle po-
klasztorne z XVIII wieku, które dzi�
mo¿na ogl¹daæ w Jemielnicy � to
przede wszystkim ko�ció³ oraz  za-
budowania klasztorne z wewnêtrz-
nym dziedziñcem, otoczonym kru¿-
gankiem.
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Zaburzenia od¿ywiania � anoreksja
i bulimia to coraz bardziej zauwa¿alny
problem m³odzie¿y. Statystyki poka-
zuj¹, ¿e dolna granica wieku osób cier-
pi¹cych na te zaburzenia siê obni¿a. W
pracy z nastolatkami czêsto uderza mnie
kompletny brak akceptacji w³asnego
wygl¹du i, z drugiej strony, przesadna
koncentracja na ciele i jego atrakcyj-
no�ci.

Anoreksja polega na niechêci do
przyjmowania jedzenia i silnym lêku
przed przybraniem na wadze. W prze-
biegu choroby nastêpuje spadek wagi
znacznie poni¿ej prawid³owej. Pomimo
niedowagi, osoba wci¹¿ prze¿ywa lêk
przed oty³o�ci¹ i ma wyra�nie zaburzo-
ny wizerunek w³asnego cia³a. Z powodu
niedo¿ywienia wystêpuj¹ powa¿ne za-
burzenie internistyczne, a tak¿e zatrzy-
manie miesi¹czki u kobiet i impotencja
u mê¿czyzn. Bulimia natomiast wi¹¿e
siê z powtarzaj¹cymi siê gwa³townymi
napadami objadania siê, podczas które-
go osoba traci kontrolê nad ilo�ci¹ i ja-
ko�ci¹ tego, co je, po czym nastêpuje
przeczyszczanie siê. Mo¿e przyj¹æ for-
mê prowokowania wymiotów, stosowa-
nia �rodków przeczyszczaj¹cych, lewa-
tyw, uprawiania bardzo intensywnych
æwiczeñ fizycznych. Choæ zaburzenia
te manifestuj¹ siê nieprawid³owo�ciami
w sferze od¿ywiania, dotycz¹ konflik-
tów wewnêtrznych i s¹ przejawem pró-
by regulowania emocji.

Wspó³czesna kultura nie u³atwia
m³odym ludziom racjonalnego podej-
�cia do fizyczno�ci, ani nie buduje w nich
zdrowych hierarchii warto�ci. Przekaz
kulturowy nierozerwalnie ³¹cz¹cy osi¹-
gniêcie ¿yciowego sukcesu (w sferze
osobistej jak i zawodowej) z atrakcyj-
nym wygl¹dem i szczup³¹ sylwetk¹ po-

woduje nieustanne porównywanie siê z
niedo�cig³ymi wzorcami, które w �na-
turalnym �rodowisku� wystêpuj¹ �lado-
wo. Nastolatek, który rozwojowo nie
naby³ jeszcze umiejêtno�ci krytyczne-
go analizowania dochodz¹cych do nie-
go przekazów, bêdzie bezkrytycznie
d¹¿y³ do dorównania idea³om. Z drugiej
strony wspó³czesny �wiat jest rzeczy-
wisto�ci¹ ogromnej ilo�ci towarów, któ-
re mo¿na mieæ od razu. Przemys³ re-
klamowy zachêca nas do konsumowa-
nia. Na pó³kach s¹ niezliczone ilo�ci
pysznych czekolad i batoników. M³o-
dy cz³owiek mo¿e mieæ trudno�æ z po-
radzeniem sobie z takim sprzecznym
przekazem. Z jednej strony ma byæ
konsumentem, z drugiej strony powi-
nien sobie odmawiaæ w imiê idealnej
sylwetki, która, jak wiadomo, jest gwa-
rantem powodzenia, sukcesu i ogólne-
go szczê�cia.

Kulturowy klimat potêguje typo-
we dla wieku dojrzewania w¹tpliwo�ci i
rozterki zwi¹zane z kszta³towaniem siê
to¿samo�ci. Koncentracja na ciele jest
czym� naturalnym w tym czasie, jed-
nak kiedy przyjmuje krytyczn¹, a wrêcz
autodestrukcyjn¹ postaæ, wymaga in-
terwencji. Zaburzenia od¿ywiania naj-
czê�ciej rozpoczynaj¹ siê w okresie
dojrzewania i zwykle wi¹¿¹ siê z zabu-
rzonym postrzeganiem w³asnego cia³a,
nisk¹ samoocen¹, negatywnym stosun-
kiem do zmian zachodz¹cych w ciele,
do w³asnej seksualno�ci. Zaburzenia te
manifestuj¹ce siê nieprawid³owo�ciami
w sferze od¿ywiania maj¹ wiêc �ród³o
w silnych wewnêtrznych konfliktach i
s¹ swoist¹ prób¹ poradzenia sobie z
nimi. Ryzyko jest wiêksze, kiedy kli-
mat w rodzinie nie sprzyja uzyskaniu
przez m³od¹ osobê wsparcia ani nie daje

jasnego przekazu co do hierarchii ¿ycio-
wych warto�ci. Osamotniony nastola-
tek bêdzie bardziej sk³onny do wszel-
kich ryzykownych i niszcz¹cych zacho-
wañ.
Czê�ciej choruj¹ oczywi�cie m³ode
dziewczyny, jednak zdarzaj¹ siê przy-
padki zachorowañ u ch³opców. Zaburze-
nie dotyka te¿ osoby przed okresem
pokwitania jak i osoby doros³e. Pewne
grupy s¹ bardziej nara¿one ( jak np.
modelki, tancerki, sportsmenki), jednak
zaburzenie mo¿e dotkn¹æ ka¿dego, bez
wzglêdu na jego rzeczywist¹ wagê, wy-
kszta³cenie czy poziom inteligencji.

Obecnie zwraca siê coraz wiêksz¹
uwagê na unikanie promowania chudej
sylwetki. Na projektantów i domy
mody, tak silnie opiniotwórcze w tema-
cie piêkna, nak³ada siê obowi¹zek, by
modelki mia³y prawid³owy wska�nik
masy cia³a (BMI). Tworzy siê progra-
my profilaktyczne promuj¹ce zdrowy
styl ¿ycia.

Podczas spotkañ z m³odzie¿¹, za-
równo w naszym O�rodku, jak i w Gim-
nazjum w Le�nicy, pokazujê wizerunki
idea³ów piêkna z ró¿nych epok. S¹ to
zwykle reprodukcje dzie³ najwiêkszych
malarzy w historii � mê¿czyzn, których
raczej trudno pos¹dziæ o z³y gust. Chuda
kobieta jako absolutny szczyt urody to
stosunkowo nowe zjawisko, bior¹c pod
uwagê tysi¹ce lat cywilizacji. Wa¿ne, by
zachowaæ w ¿yciu harmoniê i realizo-
waæ siê twórczo w wielu jego dziedzi-
nach. Zaburzenia od¿ywiania, powodu-
j¹c obsesyjn¹ koncentracjê na wadze
cia³a, uniemo¿liwiaj¹ to i skazuj¹ na
wewnêtrzne wiêzienie, z którego nie da
siê wydostaæ bez pomocy.

Karolina Wizner
psycholog w SOSW w Le�nicy

M³odzi g³odni

Milo nam poinformowac, ze Jakub Konieczny, uczen klasy II Technikum Informatyczne-
go przy Zespole Szkól Zawodowych w Zawadzkiem, zakwalifikowal sie do scislego Finalu
Wojewódzkiego �Opolskiego Turnieju Informatycznego� i zajal w nim bardzo dobre 3 miej-
sce. Jest tym samym najlepszym uczestnikiem konkursu z powiatu strzeleckiego. Opolski
turniej organizowany jest corocznie przez Wojewódzki Osrodek Doskonalenia Informatycz-
nego i Politechnicznego w Opolu. Ma na celu zachecanie uczniów do rozwijania swojej wiedzy
i umiejetnosci w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego.

Uzyskane przez Jakuba 3 miejsce w tegorocznej edycji konkursu nie zaspokoilo jednak
jego ambicji. Juz zapowiedzial uczestnictwo w konkursie za rok i walke o najwyzsze lokaty.
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Programowanie � moja pasja


