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�Pamiêæ powstania�44� � pod
takim has³em odby³a siê wspólna
wyprawa Szkolnych Klubów Regio-
nalno - Turystycznych dzia³aj¹cych
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
oraz Publicznym Gimnazjum nr 1 w
Strzelcach Opolskich.

W pierwszy dzieñ ferii ucznio-
wie wczesnym rankiem wyruszyli do
stolicy, aby zwiedziæ najnowocze-
�niejsze w Polsce Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Nie by³a to zwy-
k³a wizyta w miejscu pamiêci, ale
przygoda z histori¹, prze¿yta w to-

Od 15 stycznia 2007 roku do 28
lutego 2007 roku  osoby niepe³no-
sprawne mog¹ sk³adaæ w Opolskim Od-
dziale PFRON wnioski o dofinanso-
wanie w ramach programu �PE-
GAZ 2003� realizowanego w 2007
roku .

Celem programu �PEGAZ 2003�
jest pomoc w aktywizowaniu osób nie-
pe³nosprawnych poprzez likwidacjê ba-
rier transportowych i w komunikowa-
niu siê. Program obejmuje trzy obsza-
ry:
obszar A � dofinansowanie zakupu i
monta¿u oprzyrz¹dowania do samo-
chodu, o które ubiegaæ siê mog¹ pe³-
noletnie osoby w wieku aktywno�ci
zawodowej, wykonuj¹ce pracê zarob-
kow¹ lub ucz¹ce siê albo w przypad-
ku osób poszukuj¹cych pracy � za-
rejestrowane w urzêdzie pracy, po-
siadaj¹ce wa¿ne orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu nie-
pe³nosprawno�ci lub orzeczenie rów-
nowa¿ne, niepe³nosprawne z powo-
du dysfunkcji narz¹du ruchu oraz le-
gitymuj¹ce siê prawem jazdy.
Do uzyskania dofinansowania na za-
kup i monta¿ oprzyrz¹dowania do sa-
mochodu nie jest konieczny udzia³ w³a-
sny.

Program �PEGAZ 2003�
Oprzyrz¹dowanie samochodu monto-
wane fabrycznie jest dofinansowywane
przez PFRON pod warunkiem zakupu
samochodu nie starszego ni¿ 3-letni
(2004 rok produkcji).
Maksymalna kwota udzielonego dofi-
nansowania zale¿na jest od wysoko�ci
dochodów brutto przypadaj¹cych na
jednego cz³onka rodziny w gospodar-
stwie domowym Wnioskodawcy i jest
wyznaczana dla ka¿dego Wnioskodaw-
cy zgodnie z algorytmem zawartym w
procedurze realizacji programu, dla
dofinansowania do zakupu i mon-
ta¿u oprzyrz¹dowania do samo-
chodu wynosi 6.293,70 z³otych.

obszar B � dofinansowanie zakupu
sprzêtu komputerowego, o który ubie-
gaæ siê mog¹:
1) pe³noletnie osoby w wieku ak-
tywno�ci zawodowej, niepe³nospraw-
ne z powodu braku lub znacznego nie-
dow³adu obu koñczyn górnych, po-
siadaj¹ce wa¿ne orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu nie-
pe³nosprawno�ci albo orzeczenie
równowa¿ne;
2) niepe³nosprawne dzieci i m³odzie¿
w wieku do lat 18 z brakiem lub znacz-
nym niedow³adem obu koñczyn gór-
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nych, posiadaj¹ce aktualne orzecze-
nie o zaliczeniu do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepe³no-
sprawno�ci albo aktualne orzeczenie
o niepe³nosprawno�ci;
1) 3) osoby niepe³nosprawne, posia-
daj¹ce wa¿ne orzeczenie o zaliczeniu
do znacznego lub umiarkowanego stop-
nia niepe³nosprawno�ci (albo orzecze-
nie równowa¿ne), które s¹:
a) uczniami szkó³ ponadgimnazjal-
nych,
b) s³uchaczami kolegiów,
c) studentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami studiów drugie-
go stopnia albo studentami jednolitych
studiów magisterskich � prowadzonych
przez szko³y wy¿sze,
d) posiadaczami dyplomu ukoñczenia
studiów wy¿szych kszta³c¹cymi siê na
studiach podyplomowych prowadzo-
nych przez szko³y wy¿sze lub przez inne
jednostki uprawnione do prowadzenia
tych studiów na podstawie odrêbnych
przepisów,
e) uczestnikami studiów doktoranc-
kich prowadzonych przez szko³y wy-
¿sze lub przez inne jednostki upraw-
nione do prowadzenia tych studiów na
podstawie odrêbnych przepisów,
f) studentami uczelni zagranicznych,

g) studentami odbywaj¹cymi sta¿ za-
wodowy za granic¹ w ramach progra-
mów Unii Europejskiej,
pobieraj¹cymi naukê w systemie sta-
cjonarnym lub niestacjonarnym;
4) niepe³nosprawne dzieci i m³odzie¿
z wa¿nym orzeczeniem o niepe³no-
sprawno�ci, z ubytkiem s³uchu na po-
ziomie od 90 decybeli wzwy¿ realizuj¹-
cy obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek
przygotowania przedszkolnego.

Do uzyskania dofinansowania
na zakup sprzêtu komputerowego
niezbêdny jest udzia³ w³asny w
kwocie nie mniejszej ni¿ 10% ceny
brutto zakupu tego sprzêtu.

Maksymalna kwota udzielonego
dofinansowania zale¿na jest od wyso-
ko�ci dochodów brutto przypadaj¹cych
na jednego cz³onka rodziny w gospo-
darstwie domowym Wnioskodawcy i
jest wyznaczana dla ka¿dego Wniosko-
dawcy zgodnie z algorytmem zawartym
w procedurze realizacji programu, dla
adresatów wymienionych w punk-
cie: 1) i 2) wynosi 17.982,00 z³o-
tych, 3) wynosi: 4.495,50 z³otych,
4) wynosi: 2.697,30 z³otych.

obszar C � dofinansowanie zakupu
wózka inwalidzkiego o napêdzie elek-

trycznym, o które ubiegaæ siê mog¹:
1) pe³noletnie osoby niepe³nospraw-
ne, u których dysfunkcja jednej lub obu
koñczyn dolnych z jednoczesn¹ dys-
funkcj¹ jednej lub obu koñczyn górnych,
uniemo¿liwia poruszanie siê na wózku
inwalidzkim o napêdzie rêcznym, po-
siadaj¹ce wa¿ne orzeczenie o znacznym
stopniu niepe³nosprawno�ci albo orze-
czenie równowa¿ne,
2) niepe³nosprawne dzieci i m³odzie¿
w wieku do lat 18, u których dysfunk-
cja jednej lub obu koñczyn dolnych
z jednoczesn¹ dysfunkcj¹ jednej lub
obu koñczyn górnych, uniemo¿liwia
poruszanie siê na wózku inwalidzkim
o napêdzie rêcznym, je�li posiadaj¹
aktualne orzeczenie o zaliczeniu do
znacznego stopnia niepe³nosprawno-
�ci  albo aktualne orzeczenie
o niepe³nosprawno�ci.
Do uzyskania dofinansowania na za-
kup wózka inwalidzkiego o napêdzie
elektrycznym niezbêdny jest udzia³
w³asny w kwocie nie mniejszej ni¿
1% jego ceny brutto zakupu.
Maksymalna kwota udzielonego dofi-
nansowania zale¿na jest od wysoko�ci
dochodów brutto przypadaj¹cych na
jednego cz³onka rodziny w gospodar-
stwie domowym Wnioskodawcy i jest

Identycznie o pocz¹tkach swojej
hodowli ptaszników móg³by opowie-
dzieæ pan Piotr z ...jednej z miejsco-
wo�ci naszego powiatu. Woli pozo-
staæ anonimowy, bo w powszechnym
odczuciu jego hobby nie budzi entu-
zjazmu. Rzadko mo¿na spotkaæ kogo�
tak samo jak on sam zafascynowane-
go d³ugonog¹, w³ochat¹ i jadowit¹ eg-
zotyk¹. A przecie¿ mi³o�ników paj¹-
ków, w tym - ptaszników - nie braku-
je na �wiecie. Tak¿e u nas jest ich co-
raz wiêcej.

Pan Piotr zauwa¿a, ¿e w jego
przypadku nie ma na razie mowy o
hodowli: jeszcze nie odprowadzi³ do

rozrodu swoich paj¹ków (inni mi³o-
�nicy nie s¹ tak ortodoksyjni w na-
zewnictwie), no i ma ich niedu¿o: tyl-
ko 9 podgatunków reprezentowa-
nych przez 24 osobniki (co przy in-
formacji, ¿e z jaj mo¿e siê wykluæ
nawet do tysi¹ca ma³ych paj¹czków
rzeczywi�cie nie stanowi wcale po-
ka�nego zbioru). Najwiêkszy w jego
kolekcji to ptasznik olbrzymi (Lasio-
dora parahybana) � drugi co do wiel-
ko�ci w�ród ptaszników. Ten w ter-
rarium pana Piotra ma ok. 5 cm (z
odnó¿ami, a trafi³ do niego gdy mia³
ok. 4 mm, 7 miesiêcy temu), ale w

W³ochata egzotyka w zasiêgu rêki
Wpis z internetowego forum:
- Jak przekonaæ rodziców do kupna
paj¹ka??
- Najlepiej jest daæ poczytaæ rodzicom
o danym gatunku paj¹ka. Je�li to nie
poskutkuje, to bêdzie trzeba zrobiæ tak
jak ja z moim jednym paj¹kiem. Ku-
pi³em i przynios³em do domu bez wie-
dzy rodziców :)

Ptaszników rejestrowaæ nie trzeba

PANU

JÓZEFOWI  GARBACZOWI
Dyrektorowi Banku Spó³dzielczego w Le�nicy

serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu �mierci

MATKI

sk³adaj¹

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

ca³kiem doros³ej postaci (samice do-
¿ywaj¹ nawet 20-25 lat, samce nato-
miast ok. 3 lat) mo¿e osi¹gn¹æ nawet
26-30 cm! Najwiêkszym i najciê¿-
szym paj¹kiem jest Theraphosa blon-
di (ptasznik gigant) � odnotowano
okaz mierz¹cy 14cm �cia³ka�, a z od-
nó¿ami ok.30 cm wa¿y³ a¿ 80 g.
Pan Piotr przyznaje, ¿e paj¹ki fascy-
nowa³y go od dzieciñstwa: kiedy jesz-
cze nie móg³ ich hodowaæ w domu,
czyta³ o nich wszystko, co siê da³o i
gdzie siê da³o, zbiera³ zdjêcia. Dzi�,
kiedy ma w³asne ¿ywe  �stadko�,
zdjêciami ju¿ siê nie pasjonuje.
Gdzie trzyma swoje zwierzaki? Ka¿-
de � w oddzielnym terrarium (bo mo¿e
doj�æ do kanibalizmu), ono za to �ro-
�nie� wraz z paj¹kami. Najpierw s¹
to pude³ka po filmach, pó�niej jakie�
ma³e plastikowe pojemniki po ser-
kach, �mietanie, potem � szklane ter-
raria z metalow¹ siatk¹, ¿eby pod-
opiecznym nie uda³o siê uciec. Ale ta
siatka nie zawsze siê sprawdza, bo
akurat Lasiodora parahybana jest tak
silnym paj¹kiem, ¿e zawieszaj¹c siê
na niej swymi 2,5-centymetrowymi
szczêkoczu³kami mocno j¹ poszarpa³.

Emeryci z Ko³a Polskiego Zwi¹z-
ku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Gminy Kolonowskie spotkali siê 20
stycznia w restauracji Pañstwa Jagu� w
Staniszczach Wielkich, gdzie mi³o spê-
dzili czas przy rozmowach i muzyce.
By³a to okazja do podsumowania mi-
nionego roku i z³o¿enia sobie ¿yczeñ
pomy�lno�ci na rok 2007. Przewodni-
cz¹cy Ko³a Pan Pawe³ Szolc podziêko-
wa³ za wsparcie obecnemu na spotka-
niu Przewodnicz¹cemu Oddzia³u Rejo-
nowego PZERI Panu W³adys³awowi Ha-
ber oraz wszystkim cz³onkom za ak-
tywno�æ w minionym roku. Rok 2006
by³ szczególnie udany dla Ko³a w Ko-
lonowskiem, gdy¿ kilkakrotnie wzro-
s³a liczba cz³onków, co �wiadczy o po-
trzebach spo³ecznych emerytów.  Pan
Haber poinformowa³ obecnych o pla-
nowanych na rok 2007 dzia³aniach
zwi¹zku m.in. turnusach rehabilitacyj-
nych i imprezach kulturalnych, rekre-
acyjnych  czy turystycznych. Podczas
spotkania obecny by³ równie¿ Bur-
mistrz Miasta i Gminy Kolonowskie
Norbert Koston. Emeryci tañczyli oraz
omawiali plany na przysz³y rok do pó�-
nych godzin nocnych.

Krystyna Kozio³ek

Spotkanie
integracyjne

Ka¿dy, nim stanie siê cz³owiekiem
doros³ym,  musi przej�æ fazê dzieciñ-
stwa oraz burzliwy okres dorastania.
Proces przemian z dzieciñstwa ku do-
ros³o�ci, dokonuje siê w oparciu o licz-
ne i daleko id¹ce zmiany w rozwoju bio-
logicznym, psychicznym i spo³ecznym.
Zmiany te zachodz¹ na ogó³ szybko, s¹
³atwo dostrzegalne, a z punktu widze-
nia wychowawczego wymagaj¹ mody-
fikacji metod postêpowania i du¿ej ich
elastyczno�ci.

Wspó³cze�ni psychologowie zgod-
ni s¹ co do tego, i¿ proces dorastania
jest niezwykle skomplikowany. M³o-
dzie¿ nie stanowi jednorodnej /homo-
genicznej / grupy, któr¹ wyró¿niaj¹ spe-
cyficzne cechy m³odzieñczo�ci. Jest to
grupa spo³eczna o du¿ym indywidual-
nym zró¿nicowaniu, które dotyczy tak-
¿e p³ci. Uwagê spo³eczn¹, a tak¿e uwa-
gê badaczy przyci¹gaj¹ przede wszyst-
kim barwne i zaskakuj¹ce czêsto obja-
wy zachowania m³odzie¿y, które wy-
magaj¹ wychowawczego ustosunkowa-
nia siê. To wysuwanie na plan pierwszy
zagadnieñ wymagaj¹cych rozwi¹zania
powoduje, ¿e zwracamy uwagê na obja-
wy kryzysu, mimo ¿e nie wystêpuj¹ one
u ka¿dego dorastaj¹cego, i ¿e s¹ cech¹
tylko jednego z mo¿liwych wzorów
dorastania.

Pierwsza faza dorastania, bardziej
biologiczna, wystêpuj¹ca u uczniów
gimnazjum, niezale¿nie od ró¿nic zwi¹-
zanych z p³ci¹ charakteryzuje siê ogól-
nym niezrównowa¿eniem emocjonal-
nym, które wyra¿a siê w ogólnej pobu-
dliwo�ci. Dorastaj¹cy staj¹ siê dra¿liwi,
niespokojni ruchowo. Dziewczêta czê-
sto maj¹ z³e humory, s¹ p³aczliwe i na-
d¹sane. Ch³opcy bywaj¹ agresywni, czê-
sto wybuchaj¹ z³o�ci¹. Zarówno dziew-
czêta, jak i ch³opców cechuje zmien-
no�æ motywacji. Dorastaj¹cy ju¿ nie

Z  DZIECIÑSTWA
KU  DOROS£O�CI

przyjmuj¹ bezkrytycznie informacji o
�wiecie zewnêtrznym, jakie podaj¹ im
doro�li, lecz bacznie je rozwa¿aj¹, oce-
niaj¹ i selekcjonuj¹. Wzrost krytycy-
zmu nie wynika z niechêci do doro-
s³ych ani ze z³ej woli dorastaj¹cych. To
rozwinê³y siê mo¿liwo�ci ich umys³u i
zwiêkszy³a siê reaktywno�æ uczuæ.
Niezrównowa¿enie m³odzie¿y w pierw-
szej fazie dorastania przejawia siê w
pewnej anarchii  ¿ycia psychicznego,
w chaosie prze¿yæ i dzia³añ, w szybko
nastêpuj¹cych po sobie stanach � ener-
gii i lenistwa, rado�ci i smutku, brawury
i nie�mia³o�ci, towarzysko�ci i pragnie-
nia samotno�ci.  M³odzie¿ znajduje siê
w stanie wewnêtrznego konfliktu po-
miêdzy potrzeb¹ bycia doros³ym i sa-
modzielnym, a pragnieniem zachowa-
nia przywilejów dziecka. Jej �wiek psy-
chiczny� zmienia siê niekiedy z dnia
na dzieñ. Konflikt pog³êbiaj¹ doro�li
wypowiadaniem opinii w rodzaju �ju¿
jeste� dosyæ doros³y, ¿eby tego nie ro-
biæ� oraz �jeszcze nie jeste� do�æ doro-
s³y, ¿eby to robiæ�. Dorastaj¹cy zadaj¹
pytanie �Kim wiêc jestem?�.
Poszukiwanie w³asnej to¿samo�ci od-
bywa siê chaotycznie, metod¹ prób i
b³êdów, nie zawsze w sposób u�wiado-
miony. Intensywno�æ poszukiwania sa-
mego siebie jest ró¿na, a i sposoby od-
mienne.
Nasze dorastaj¹ce dzieci to akceptuj¹
siebie, to wpadaj¹ w zw¹tpienie, poszu-
kuj¹ siebie, to znów od siebie uciekaj¹.
Faza ta jest okresem intensywnego eks-
perymentowania ze sob¹ i z innymi,
poszukiwania celów i ich odrzucania.
Potrzeba bycia sob¹, posiadania w³a-
snej odrêbno�ci miesza siê z uleg³o�ci¹ ,
konformizmem, potrzeba autorytetu �
z jego odrzuceniem, a potrzeba wzo-
rów identyfikacyjnych � ze stopnio-
wym zmniejszaniem siê ich wp³ywu.

dok. na str. 8
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Liceali�ci wykonuj¹ collage na lekcji muzealnej

dok. na str. 8


