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7 maja tegoroczni maturzyści zaczęli maraton egzaminacyjny od języka polskiego (podobno egzamin
nie był trudny). W naszych szkołach do egzaminu maturalnego przystąpiło blisko 300 uczniów: w
CKZiU - 194, w ZSO - 124, a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem - 74 (część z nich
na zdjęciu)

Matury 2013
- Nie ma jakiejś inwazji żmij, jest ich tyle
samo co w poprzednich latach – uspokaja Jan
Piskoń, lekarz weterynarii, którego wezwano
do Chrząstowic po tym, jak na rampie marketu
znaleziono żmiję zygzakowatą (jak się okazało,
ukąsiła ekspedientkę). - Zaopiekowałem się
gadem, czyli wywiozłem do wyrobisk w okoli-
cach Strzelec.

Zrobiło się wreszcie ciepło i szybko zbliża
się sezon wypraw do lasu, więc spotkań ze żmi-
jami nie można wykluczyć. Właściwie trzeba się
na takie przygotować, bo to ich środowisko na-
turalne. Zwłaszcza nasłonecznowne leśne pola-
ny, przecinki, kamienie czy ścięte pnie, gdzie
lulbią się wygrzewać. Ich kryjówki to nory, jamy
wśród korzeni drzew, stosy kamieni. Żmije żywią
się myszami, żabami, pisklętami.

Kiedy przyjdzie nam ochota odpocząć po
wędrówce przez las, rozglądajmy się, gdzie sia-
damy. Obyśmy nie wybrali tego samego co żmija
kamienia, bo to będzie powód do ataku. Wpraw-
dzie ona nie zaatakuje nie sprowokowana, ale z
całą pewnością będzie się bronić w chwili za-
grożenia, np. nadepnięcia na nią, poruszenia
korzeni, gdzie się skryła: szybki skręt ciała i
ukąszenie to jej naturalny odruch w samoobro-
nie. Gdy już dojdzie do ukąszenia, trzeba jak
najszybciej trafić do lekarza, by podał anatok-
syny, zapobiegające zmianom hemolitycznym.
Jad żmii jest niebezpieczny zarówno dla nasze-
go układu krwionośnego (powoduje rozpad he-
moglobiny), jak i dla ośrodkowego układu ner-

wowego. Ukąszenie może być bardzo groźne
zwłaszcza dla dzieci, ale i dorosły człowiek może
stracić przytomność.

Ale i doroś li powinni zachować pewne
środki ostrożności. - Oprócz okrycia głowy, co
ważne, by się bronić przed kleszczami, do lasu
wchodźmy tylko w butach sięgających połowy
łydki – mówi doktor Piskoń. –  Ponieważ jej

długość to 70-80 cm, buty o takiej wysokości
zapewnią nam bezpieczeństwo, inne, typu adi-
dasy – nie, bo przy uniesieniu ciała, z łatwością
zębami jadowymi dosięgnie okolic kostki.

I pamiętajmy jeszcze o jednym: żmija zyg-
zakowata jest gatunkiem pod ochroną! Więc na-
wet, kiedy pojawi się w naszym ogrodzie, nie
wolno jej zabijać.

Potrzebny nam cud

Potrzebny nam cud, żeby wszystkie drogi powiatowe wygladały tak jak ta.

Kiedy powstawały powiaty, „przypisano”
im drogi. Niestety, zdecydowana większość z
nich była w bardzo kiepskim stanie. Nie tylko
nawierzchnie były dziurawe, ale w ogóle brak
było na tych pomniejszych drogach całej infra-
struktury drogowej, a zwłaszcza odwodnień.
Starsi czytelnicy zapewne pamiętają, że na ja-
kość polskich dróg narzekało się „od zawsze”.
Nigdy jednak nie było pieniędzy, żeby remon-
tować drogi, które nie były ważne z punktu wi-
dzenia „centrali”. I tak było przez dziesiątki lat.
Coś się ruszyło dopiero w okresie przedakce-
syjnym i po wstąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej. Ale też nie na tyle, żeby zaspokoić
wszystkie potrzeby – zbyt wiele lat zaniedbań

stworzyło coś na kształt „czarnej dziury”, która
może wessać niemal każde pieniądze, a widocz-
nych efektów i tak nie ma zbyt wiele, bo przy
stale i szybko wzrastającej liczbie samochodów
stale pogarsza się stan dróg, budowanych jesz-
cze wg starych technologii. Właściwie teraz ich
stan techniczny dożywa swoich dni. Łata się
jedną dziurę, bo to pilne zadanie, a obok poja-
wia się kolejna, bo każdy szew, każde nowe łącze-
nie rozszczelni a nawierzchnię.

A w obecnej sytuacji – kryzysu w UE i ogra-
niczeniu finansowania wielu inwestycji (także
drogowych) – chyba nie mamy co marzyć o szyb-
kich zmianach na lepsze.

Gdybyśmy założyli, że dobre drogi chcemy mieć za 20 – a to byłby i tak bardzo
ambitny cel – to każdego roku musielibyśmy przeznaczać na to 12,5 ml złotych.

dok. na str. 4

Ponad pół tysiąca młodych osób z całego
kraju, dodatkowo instruktorzy, goście i przyja-
ciele społeczności PaT, wzięło udział w II Przy-
stanku PaT na Mazowszu. Strzelecka Grupa PaT
wraz ze swym koordynatorem, podinsp. Jolantą
Dec z Komendy Powiatowej Policji w Strzel-
cach Opolskich, już po raz drugi gościła w Wy-
szkowie. Tam właśnie 20 kwietnia odbyła się
impreza.

Każdy Przystanek PaT to szansa poznania
nowych znajomych, przyjaciół, ale także rozwi-
nięcia własnych pasji. Gdy jednak te nie są jesz-
cze jasno określone, pojawia się problem. Na
całe szczęście jest to problem ilości warsztatów
przygotowanych dla uczestników. Profi lakty-
ka a Ty, to akcja której nazwa może być zarówno

PaT w Wyszkowie

dok. na str. 6

Angelika Olszowy, Judyta Mehlich i Ma-
nuela Nocoń to uczennice klasy trzeciej, które
przygotowały prace na Ogólnopolski Konkurs
Fizyczny „Poszukiwanie Talentów” i ubiegają
się o odznakę „Złoty Kwant 2013” oraz o na-
grodę główną w konkursie, którą jest wyjazd
naukowy za granicę do centrum fizyki współ-
czesnej w Europie. W wycieczce wezmą udział
zdobywcy pierwszych trzech miejsc w Polsce
w obu kategoriach wiekowych.

Ogólnopolski Konkurs
Fizyczny

„Poszukiwanie
Talentów”

dok. na str. 6 Fizyka i fotografia

Noś wysokie buty
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Na 24 kwietnia zwołana została sesja Rady
Powiatu, której tematyka już wcześniej budzi-
ła emocje – wiadomo było, że radni będą podej-
mować decyzję na temat przyszłości szkoły im.
A. Kamińskiego w Strzelcach Opolskich. Ale
nie był to jedyny temat ujęty w przewidzianym
na ten dzień porządku obrad, a jednym  z dwu-
dziestu. Ostatecznie obrady zakończyły się  po
prawie 5 godzinach.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad
(obecnych 18 radnych) i wysłuchaniu informa-
cji z pracy Zarządu Powiatu w okresie między-
sesyjnym, radni przyjęli sprawozdanie z dzia-
łalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Strzelcach Opolskich w roku 2012, a tak-
że – za ten sam okres – sprawozdanie z efektów
pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Podjęli też uchwałę w sprawie przyjęcia „Oce-
ny zasobów pomocy społecznej w Powiecie
Strzeleckim za rok 2012”.

Radny Piotr Szuba, przewodniczący Ko-
misji Edukacji, przypomniał, że przygotowanie
tych sprawozdań jest obowiązkiem ustawo-
wym. - Chciałbym się skupić na problemie ro-
dziny zastępczej i systemu pieczy zastępczej -
mówił. - Szukamy mechanizmów pracy z rodziną
dziecka oraz organizacją pieczy zastępczej. Za-
dania powiatu w tym zakresie wykonuje PCPR.
Skupiają się one na pozyskiwaniu osób chęt-
nych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
rodzinnego domu dziecka, kwalifi kowania i
przygotowywania rodzinnego systemu opieki
zastępczej oraz kandydatów do pracy, poradnic-
twa i wpierania funkcjonujących rodzin pieczy
zastępczej. Organizator pieczy zastępczej pełni
również funkcję nadzorczą względem rodzin
zastępczych, dokonując zarówno oceny sytu-
acji dziecka, jak i rodziny zastępczej czy kan-
dydata oraz wskazuje koordynatora.  W roku
ubiegłym PCPR objęło opieką 83 rodziny za-
stępcze, z których 13 rodzin to rodziny nowo
powstałe. W rodzinach zastępczych w roku 2012
przebywało 130 dzieci . Warto zaznaczyć, że
PCPR organizuje spotkania z jednostkami po-
mocy społecznej funkcjonującymi w poszcze-
gólnych gminach. W mojej ocenie jest dzięki
temu bardzo dobra wymiana informacji. Jeśli
chodzi o instytucjonalną pieczę zastępczą, po-
wiat strzel ecki nie posiada na swoim terenie
placówek opiekuńczych, a w ub. roku 41 dzieci
skierowano do placówek w innych powiatach.
Wartym podkreślenia jest fakt, że PCPR w 2012
r. otrzymało statuetkę Emil 2000 w plebiscycie
miesięcznika Bariery w świecie osób niepełno-
sprawnych za całokształt działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Reasumując, Komisja Edu-
kacji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe
sprawozdania. Pozostałe komisje problemowe
zaopiniowały przygotowane przez PCPR spra-
wozdania tak samo, podobnie jak radni – 18
osób głosowało za przyjęciem tych sprawoz-
dań.

Komisje problemowe Rady Powiatu po-
zytywnie zaopiniowały też sprawozdanie z re-
alizacji „Programu współpracy Powiatu Strze-
leckiego z organizacjami pozarządowymi i in-
nymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2012”.

Niemniej radny Norbert Lysek w imieniu
Komisji Gospodarczej zauważył, że malejące
kwoty przeznaczone przez Powiat Strzelecki na
współpracę z NGO - ni e przyczyniają się do
popierania inicjatyw społecznych (w roku 2006
– prawie 92 tys. zł, w roku 2013 – 15 tys. zł), w
związku z czym  należy zastanowić się nad zna-
lezi eniem środków na pobudzenie inicj atyw
społeczności powiatu strzeleckiego.

Radny Kazimierz Kubal: – Na złożoną
przeze mnie w ub. roku interpelację otrzymałem
bardzo obszerną informację. W prowadzenie sto-
warzyszeń zaangażowani  są społecznicy, któ-
rzy kosztem własnej rodziny poświęcają czas
na prowadzenie takiej organizacji. To właśnie
do samorządów kierują kroki po pomoc. Odwie-
dzają także inne instytucje, aby zebrać środki.
Na podstawie otrzymanego materiału chciałbym
stwierdzić, że początki działalności stowarzy-
szeń przy współpracy z samorządem były bar-
dzo owocne. Jeśli w 2005 r. złożono 17 ofert,
podpisano 16 umów. Na ten cel przeznaczono
70 tys. zł z budżetu samorządu. W 2006 r. zgło-
siło się jeszcze więcej oferentów, bo aż 31. Pod-
pisano 23 umowy na kwotę ponad 90 tys. zł. te
dwa lata były latami „tłustymi”. Od 2007 do
chwili obecnej ta współpraca z tymi, którzy liczą
na pomoc, została wyhamowana. W 2007 r. pod-
pisano tylko 8 umów, w 2008 r. – również 8
umów, w 2009 r. – 7, w 2010 – 7 umów, w 2011
r. – 6, w 2012 – 6. Świadczy to o dokonanej
selekcji stowarzyszeń, które co roku otrzymy-
wały dotacje na swoją działalność. Patrząc na
materiał widać, że silni mieli większe przebicie.
Natomiast słabsze, które liczyły chociaż na
skromny grosz, musiały się albo rozwiązać, albo
po te pieniądze nie sięgać. Na podstawie mate-
riału wysuwam wniosek, że mimo tej współpra-
cy z organizacjami  pozarządowymi  naszego
powiatu, jednak w większości działalność lu-
dzi prowadzących stowarzyszenia w formie
wolontariatu jest zabij ana poprzez ogranicze-
nie podpisywanych umów. Powinno się wes-
przeć po to, by mieli nadzieję, że mają kontakt ze
swoim samorządem. Przy tej skromnej ilości
podpisywanych umów zabija się wolontariat.

Wicestarosta Waldemar Gaida: – Ab-
solutnie się z tym nie zgadzam. Przedstawiony
przez pana opis pokazuje, że organizacje poza-
rządowe nauczyły się korzystać nie tylko z pie-
niędzy samorządów, ale i pieniędzy europej-
skich, np. w ramach programu Odnowy Wsi.

Na sesji było gorąco
Przykładowo s towarzyszenie Si edlisko z Za-
wadzkiego pozyskuje ogromne pieniądze z fun-
duszu europejskiego EFS, co roku od lat realizu-
jąc drogie projekty.  Z drugiej strony program
współpracy jest ofertą konkursową – wygrywają
te organizacje, które złożyły najciekawszą ofertę
na realizację zadania własnego, które powiat chce
przedłożyć organizacji do realizacji. Niestety, w
wielu przypadkach wymagany jest wkład wła-
sny pieniężny, ale na pocieszenie podam, że je-
den z projektów, który powiat realizuje za środki
unijne, to także w nowym Powiatowym Centrum
Kultury jest miejsce na inicjowanie działalności
organizacji pozarządowych, podobnie jak ma to
miejsce w większych miastach, Opolu czy Gli-
wicach. Bolączką jest to, że coraz mniej organiza-
cji zgłasza się na konsultacje. Najważniejsze jed-
nak, że problemem są zmniejszające się dochody
powiatu, co skutkuje między innymi corocznym
zmniejszeniem środków na dotacje dla organiza-
cji. Ale mamy przecież tego świadomość, gdy
głosujemy nad budżetem. Ta kwota jest wyod-
rębniona, zamknięta i nazwana. Niemniej myślę,
ze samorząd w części próbuje wesprzeć te organi-
zacje.

Radny Ryszard Nocoń: - Nawet kwota rzę-
du 90 tys. zł dla organizacji pozarządowych jest
mała   w chwili obecnej na rynku. W ubiegłym
tygodniu Kraina Góra św. Anny otrzymała 2,1
mln zł na różne inicjatywy społeczne, właśnie
dla  gmin, samorządów lokalnych, stowarzyszeń
i w tym m.in. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Je-
mielnica otrzymało 50 tys. zł na Jarmark cyster-
ski, 30 tys. zł na wyposażenie stanowiska spor-
towego, 5 tys. zł na rajd rowerowy. Oprócz tego
w Cementowni Górażdże istnieje fundacja Ak-
tywni w Regionie, która rocznie dysponuje ok. 1
mln zł. Stowarzyszenia wiedzą gdzie szukać pie-
niędzy i pukają tam, gdzie tych pieniędzy jest
naprawdę sporo i to oczywiście z sukcesem.

Następnym punktem obrad była informacja
o realizacji Strategii Powiatu Strzeleckiego. Rad-
ny K. Kubal – w imieniu komisji ds. monitoro-
wania strategii – podkreślił, że w badanym okre-
sie (od II kwartału 2012 r. do I kwartału 2013 r.)
realizowano 15 zadań priorytetowych: 10 zadań
zrealizowano, 5 jest w trakcie realizacji.

Wicestarosta W. Gaida dodał, że jeszcze w
tym roku czeka nas zapewne tworzenie nowej
strategii, co jest powiązane z nową strategią wo-
jewództwa. Nowa strategia opierać się będzie na
budowaniu projektów wielopłaszczyznowych o
charakterze liniowym, gdzie partnerem będzie
samorząd, biznes, organizacje pozarządowe, szpi-
tal, spółka. Teraz stoimy przed kwestią innowa-
cyjności w strategii na nowy okres programowa-
nia,  która też będzie podlegała konsultacjom
społecznym. Będziemy musieli budować nową
strategię w oparciu o strategię rozwoju Polska
2020, Opolszczyzna 2020.

Następnie radni głosowali nad projektami
uchwał w sprawie:
- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dro-

gowego (o nowych stawkach piszemy w in-
nym miejscu),

- wyrażenia zgody na przejęcie wierzytelno-
ści Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glo-
watzkiego w Strzelcach Op. przez Medse-
rvice Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowi-
cach,

- zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Po-
wiatu Strzeleckiego”,
a także nad czterema projektami uchwał

związanych z budżetem powiatu.
Dopiero po przerwie radni przeszli do blo-

ku tematycznego poświęconego sprawie oświa-
ty. Na początku – w sprawie podniesienia pen-
sum dla nauczycieli, dl a których nie ustalono
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru go-
dzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w
kształceniu na odległość.

Kolejnym punktem sesji był blok tematów
związanych z likwidacją Zespołu Szkół Specjal-
nych w Strzelcach Opolskich. Przypomnijmy w
tym miejscu, że o wszystkich planach samorzą-
dów dotyczących zmian w szkołach muszą być
poinformowane organizacje związkowe. Te nega-
tywnie zaopiniowały propozycje.  Niemniej –
radni większością głosów (13 za,  4 przeciw, 1
wstrzymujący się) odrzucili te stanowiska.

Radny P. Szuba: – Temat ten często omawia-
no. Komisja Edukacji po przeanalizowaniu ma-
t eriałów pozytywnie zaopiniowała proj ekt
uchwały. Warto podkreślić, że wzięto pod uwagę
nie tylko względy ekonomiczne, ale również de-
mograficzne, w ujęciu perspektywicznym. Porów-
nując subwencję otrzymywaną na funkcjonowa-
nie jednostki oraz wydatki, które powiat strze-
lecki z tego tytułu ponosi, trzeba jasno stwier-
dzić,  iż subwencja nie wystarcza na pokrycie
kosztów działalności Zespołu Szkół Specjalnych
w Strzelcach Op. Wg arkusza organizacyjnego
na marzec 2013 r. liczba uczniów w tej szkole
wynosi 47. Nie pozwala to na utrzymanie szkoły
z tak małą liczbą dzieci. Musimy również pamię-
tać, iż przepisy prawa pozwalają rodzicom decy-
dować o tym, gdzie ich dziecko będzie spełniało
obowiązek szkolny. Niestety, jest to przyczyną
pozostawienia dzieci z niepełnosprawnościami
w szkołach ogólnodostępnych, często z krzywdą
dla tych dzieci. W ocenie Komisji Edukacji nie
ma przeszkód formalnych i prawnych w kształce-
niu uczniów ze wszystkimi niepełnosprawno-
ściami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Leśnicy. Również w przypadku kwa-
lifikacji nauczycieli tam zatrudnionych, są one
równoważne z kwalifikacjami nauczycieli zatrud-
nionych w ZSS w Strzelcach Op. Często podno-
szono kwest ię barier archi tektonicznych w
SOSW. Ale obiekt można odpowiednio dosto-

sować. Mając na uwadze powyższe, Komisja
Edukacji po bardzo długiej dyskusji, zaopinio-
wała projekt uchwały pozytywnie: 5 głosami za
przy 2 wstrzymujących się.

Radny Franciszek Łupak: - Komisja Bu-
dżetu pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał, stosunkiem głosów:  5 za, 2 przeciw i 1
wstrzymujący się. Nie mamy wpływu na demo-
grafię i wielkość środków., które Ida za liczbą
uczniów. Jest nam przykro, ale tak wychodzi.

Radny N. Lysek: – Komisja Gospodarcza
zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie, gło-
sami: 3 za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących się.
Radny R. Nocoń – Komisja Bezpieczeństwa nie
rozstrzygnęła kwestii w głosowaniu, ponieważ
na 3 członków: 1 głosował za, 1 przeciw, a 1
wstrzymał się od głosu.

Radny N. Lysek: – Rada Powiatu Strzelec-
kiego dziś zdaje egzamin przed wspólnotą sa-
morządową. To od nas zależy, czy po dzisiejszym
głosowaniu będziemy mogli popatrzeć w twarz
tym wszystkim, którzy muszą rozwiązywać trud-
ne problemy edukacyjne swoich dzieci w kształ-
ceniu specjalnym. Przed głosowaniem niech każ-
dy z nas radnych odpowie na następujące pyta-
ni a:
- jakie to ważne zadanie społeczne zostanie

rozwiązane w oparciu o oszczędności po-
zyskane z li kwidacji placówek specj al-
nych?

- dlaczego chcemy utrudnić dzieciom i ich
rodzicom dostęp do edukacji

- dlaczego tak uparcie i z taką determinacją
forsuje się to rozwiązanie, które negatyw-
nie zaopiniowane zostało przez społecz-
ność szkolną, nauczycielskie związki za-
wodowe, wielu przedstawiciel i naszego
społeczeństwa?
Radny Jan Bogusz: – Jako radni stoimy

przed podjęciem dramatycznej, skomplikowanej
i ważnej społecznie uchwały o likwidacji ZSS
w Strzelcach Op. Z apelem o niepodejmowanie
tej uchwały, wyrażając swoje opinie zwrócili się
do Rady i Zarządu Powiatu nie tylko rodzice,
ale i wszystkie związki zawodowe nauczyciel-
skie, jak również posłowie na Sejm RP: Sławo-
mir Kłosowski i Tomasz Grabowski, a także rad-
ni Rady Miejskiej w Strzelcach Op., Biuro Rzecz-
nika Praw Dziecka, Związek Romów Polskich,
a także Opolski Kurator Oświaty. Dramatyzm
naszych decyzji polega na tym, że oprócz innych
aspektów równie ważnych: ekonomii i ludzkich,
dotyka on bezpośrednio dzieci, którym zobo-
wiązani  jesteśmy również moralnie zapewnić
wszechstronnej pomocy i opieki. Stowarzysze-
nie Ziemia Strzelecka z niepokojem obserwowa-
ło poczynania i działania Powiatu Strzeleckie-
go w tej sprawie. Panie Starosto, chciałbym, by
pozostał przy panu, jako Staroście przydomek
Józef Wielki, a nie utrwalił się przydomek coraz
częściej powtarzany – Starosta Strzelecki – Jó-
zef Likwidator. Chciałbym też, by w sposób ofi-
cjalny zdementował pan plotkę, że likwidacja
Zespołu Szkół Specjalnych jest potrzebna do
tego, by w tym miejscu umożliwić powstanie
szkoły stowarzyszeniowej prowadzonej  przez
Mniejszość Niemiecką.

Dorota Łaski: – Stoję przed Wysoką Radą,
która za chwilę zadecyduje o losie szkoły moje-
go serca, 20 ostatnich lat mojego życia. Stwo-
rzyliśmy dzieło, które miało na celu poprawę
jakości życia dziecka niepełnosprawnego, osób
z wykluczenia społecznego i niezaradnych - nie
tylko w edukacji, ale w życiu społecznym. Wspie-
rani przez organ prowadzący mogliśmy szeroko
widzieć te problemy i dla ich rozwiązania wy-
korzystać swoje umiejętności, wiedzę, zdolno-
ści organizacyjne. Dzisiaj odważyłam się sta-
nąć przed państwem z prośbą, żeby wszystkie
argumenty dotyczące tej sprawy zostały dostrze-
żone, przeanalizowane,  nazwane i wzięte pod
uwagę. Bardzo proszę radnych o podjęcie słusz-
nej decyzji.

Józef Gaj: – Wypowiem się w imieniu ro-
dziców dzieci niepełnosprawnych i upośledzo-
nych z zespołem Downa, z porażeniem mózgo-
wym. Te dzieci uczą się w naszej placówce w
Strzelcach Op. Oczywiście , są dwa 2 DPS-y i
szkoła opiekuńcza w Leśnicy. Owszem, takie
placówki jak w Leśnicy są potrzebne na terenie
powiatu, ale tam są dzieci, które mają problemy
z prawem [tu konieczne sprostowanie: żadne
dziecko do SOSW ni trafiło postanowieniem
sądu – przyp. redakcja]. W imieniu rodziców
mówię, że żaden dziecko nie pójdzie do Leśnicy,
większość rodziców jest na bezdrożu,  bo do
nowego roku szkolnego zostały 4 miesiące i już
dzisiaj chcemy wiedzieć, co się z tą szkołą stanie
i chcemy, aby nadal istniała. To w waszych rę-
kach dzisiaj, w rękach wyborców całego powia-
tu jest, aby ta szkoła istniała nadal. Z tego miej-
sca proszę, aby ta szkoła istniała. Jeśli znów będą
argumenty finansowe – to jest nie do przyjęcia
dla rodziców. Ważna jest kanalizacja, ważne są
drogi, ale najważniejszy jest człowiek; podmiot,
a nie przedmiot. To wy dzisiaj zadecydujecie, ale
to my głosowaliśmy na was w wyborach. Gdy-
by jednak placówka została zlikwidowana, to
chcielibyśmy otrzymać od Rady pisemne zapew-
nienie, gdzie te nasze dzieci pójdą od 1 wrze-
śnia. Najlepiej, żeby szkoła została podarowa-
na stowarzyszeniu oświatowemu ze Strzelec Op.
To jedyne rozwiązanie, by dzieci mogły zostać
na miejscu i nie miałyby problemów z dojazda-
mi.

Aneta Szadkowska: – Jestem matką dziec-
ka niepełnosprawnego. Chciałabym zapytać: czy
wiecie jak rośnie silne, mądre, zdrowie drzewo?
Hodowane z nasiona, w sadzonkę, wsadzone w
dobrą ziemię rośnie. A co z naszymi dziećmi, tymi
chorymi? Dajecie im szanse na rozwój? Nie.

Zabieracie im tę szansę. Wyrywacie ich z tego
środowiska,  w którym dorastają.  Z dobrej,
żyznej gleby, ze wspaniałymi fachowcami, któ-
rzy ich kierują, kształtują, im pomagają. Do was
dzisiaj należy decyzja, czy te dzieci będą wzra-
stać tak, jak trzeba. Wiele z nich być może bę-
dzie w stanie samodzielnie funkcjonować. Wie-
lu z nich będzie w placówkach, będzie musiało
korzystać z opieki rodzin. Ale teraz, dopóki jest
to możliwe proszę – dajcie im szansę na godne
wzrastanie. Rozumiem związki ekonomiczne,
finansowe – to jest ważne, ale dzieci są najważ-
niej sze.

 Adam Mazurek – Mówicie, że likwidu-
jecie szkołę, bo jest to ekonomiczne. Wszystko
jest ekonomiczne, ale czy jutro będziecie w sta-
nie stanąć w szkole na sali i powiedzieć tym
dzieciom, że od 1 września będą chodzić gdzie
indziej, bo tej szkoły nie będzie? Powiedzcie
to dzieciom osobiście, a nie my, nie nauczycie-
le, oni nie zawinili. Nikt nie powiedział, że na
szkole da się zarobić. Szkoła to studnia bez dna,
a inwestujemy w przyszłość dzieci. Spójrzcie
na statystyki kogo dziś przyjmują – ludzi z orze-
czeniem o  niepełnosprawności. Ludzie zdrowi
chcą mieć orzeczenie, aby mieć pracę, bo nie ma
ludzi dla normalnych ludzi. I oni będą na nas
pracować  i na nas głosować.

Magdalena Kokoszka: – Nie będę mówić
o naszych dzieciach, o tym jakie są wspaniałe,
bo naprawdę to państwa nie interesuje. Pań-
stwa interesuje ekonomia. Słyszymy wszędzie
o oszczędnościach, że Starostwo nie ma pienię-
dzy, a tutaj zafundowano nam za darmo wyciecz-
kę autobusem do Leśnicy, aby pokazać szkołę.
Skoro my mamy prawo wyboru szkoły, dlacze-
go wszyscy sugerują nam, że musimy wysłać
dzieci do Leśnicy? Potem obwinia się nauczy-
cieli, że są mało efektywni, że nie nawołują, by
wysyłać dzieci do takiej szkoły, żeby agitować.
A nauczyciele są od nauki, a nie od agitacji.
Następnym problemem, o którym dowiedziałam
się wczoraj z gazety jest to, że ma powstać tam
ośrodek dla trudnej młodzieży. Jest szereg dzie-
ci, które mają lekkie problemy z czytaniem, pi-
saniem. One nie są zdeprawowane, zdemorali-
zowane. Będą miały okazję nauczyć się kraść,
bić, czy brać narkotyki od innych kolegów.
Kolejną sprawą, o której się dowiedziałam było
to, że dzięki Starostwu moje dziecko mogło iść
do szkoły, bo bodajże w 2003 czy w 2006 r.
podjęto uchwałę o zespołach terapeutycznych
dla dzieci głęboko i umiarkowanie upośledzo-
nych. Z tego co się dowiedziałam, na takie dzie-
ci jest dużo większa subwencja, dlatego opła-
cało się Starostwu powstanie takich klas. Chcia-
łam jeszcze uzyskać odpowiedź na moje pismo
i pisma innych rodziców, bo do tej pory nie
udzielono nam odpowiedzi. Czujemy się lekce-
ważeni. Mam jeszcze prośbę do starosty Swa-
czyny, może trochę prywatnie – niedawno zmarł
mój chrzestny, który pana szanował i doceniał.
Powiedział, że jeśli pan Swaczyna obiecał, iż
jeśli szkoła będzie zamknięta, to odda nam bu-
dynek dla stowarzyszenia, to słowa dotrzyma.
Ciężko mi mówić o tym, ale to jest nasze życie i
nasza historia. Pamiętajcie państwo, że decy-
dujecie o losie innego człowieka. Mamy okazję
stworzyć w Strzelcach coś, co będzie istniało
przez lata. Jeśli ta szkoła zostanie zamknięta,
wówczas nic nie zostanie dla naszych dzieci,
ani dla nas – tylko łzy.

Grażyna Pytel – Chciałabym przedstawić
pokrótce historię mojego dziecka. To była wal-
ka od samego urodzenia. Walka się skończyła,
zaczęło się przedszkole, przez 5 lat jeździłam
do Opola i przez 5 godzin siedziałam w aucie
zimą, latem, jesienią.  Teraz trwa walka o naszą
szkołę, gdzie dziecko czuje się rewelacyjnie.
My – rodzice jesteśmy zadowoleni ze szkoły i
wg mnie każdy, kto ma niepełnosprawne dziec-
ko, zupełnie inaczej patrzy na świat. Ja nie do-
stawałam znikąd pieniędzy na dojazdy do Opola.
Dziennie pokonywałam 100 km. Oprócz tej
córki, mam jeszcze 2 dzieci. Trzeba było sobie
różnych rzeczy odmówić, żeby było na dojazd
i żeby się rozwijała. Teraz znów zaczynamy od
początku. Mam nadzieję, że troszkę inaczej pań-
stwo spojrzycie na niepełnosprawność, a nie
tylko przez pryzmat pieniędzy.

Agata Zalejska: – Jestem nauczycielem Ze-
społu Szkół Specjalnych. Jak pamiętam, nigdy
nie było tak w Strzelcach Op., żeby nie było
klas specjalnych. Z klas ze szkoły nr 2 stworzy-
ła się nasza szkoła. Ja po studiach, ponad 20 lat
temu podjęłam pracę z niepełnosprawnymi w
przedszkolu. Oddział, który wówczas powstał,
powstał z potrzeby społecznej. To byli rodzice,
którzy tak działali, ze ich dzieci znalazły miej-
sce w przedszkolu. To był oddział dla dzieci
niepełnosprawnych umysłowo. Z tego oddzia-
łu potem powstała klasa, która po latach błąka-
nia się w różnych miejscach (byliśmy na Osie-
dlu w mieszkaniu, w salkach katechetycznych,
w żłobku) znaleźliśmy miejsce tutaj, na ul. Ks.
Wajdy. Ci ludzie są już dorośli, znaleźli swoje
miejsce w życiu. Teraz mamy więcej takich dzie-
ci, bo właściwie 3 klasy z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Nie wyobrażam sobie, by dzieci ze Strzelec, z
okolic, nie miały swojego miejsca w Strzelcach
Opolskich.

Ewa Sękowska – Jestem nauczycielką ZSS.
Tą swoją decyzją przyczynią się państwo do
powolnej likwidacji szkolnictwa dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
i umiarkowanym w powiecie strzeleckim. Jeśli
nie będzie szkoły specjalnej w Strzelcach Op. –
mieście powiatowym, to jest bardzo mało praw-
dopodobne, by takim centrum kształcenia stała
się Leśnica. Już teraz z informacji rodziców

wiemy, że po likwidacji szkoły duża liczba dzie-
ci zostanie zapisana do szkół masowych, jeden z
rodziców deklarował, ze będzie dowoził swoje
dziecko do Opola. Czyli w tym momencie za dzieć-
mi nie idzie subwencja oświatowa dla powiatu,
czyli znów będzie mniej pieniędzy. Spadająca
liczba uczniów w Leśnicy, niski nabór, w tym
fakt, że nie przyjdą tam nasze dzieci, może w naj-
bliższych latach doprowadzić do tego, że poja-
wi się zagrożenie likwidacji tej drugiej placów-
ki. Nie mówimy już o sytuacji pracowników. Na
jednym ze szkoleń słyszałam, że największe prze-
szkody dla niepełnosprawnych leżą w sercach
otaczających ich ludzi. Proszę, by nie stało się to
państwa udziałem.

Bernard Janocha: – Jestem nauczycielem
ponad 30 lat w szkolnictwie specjalnym. To była
cały czas walka, która trwa do dzisiaj. Apeluję
do radnych, aby jedną decyzją nie przekreślili
pracy wielu ludzi.

Co do argumentów – każda komisja ma jed-
nakowe: sprawy finansowe i demografia. Proszę
odpowiedzieć sobie na pytanie: która placówka
oświatowa z tymi problemami się nie boryka.

Grażyna Marusiak: – Wiemy, że ta szkoła
jest nam bardzo potrzebna: dzieciom, rodzicom,
pracownikom. Tak dziwnie jest, że jesteśmy tak
blisko Starostwa, a jednak tak daleko. Radni
wiedzą, ile nasza szkoła z dziećmi niepełno-
sprawnymi ma sukcesów. To jest ciężka praca
rodziców i dzieci. Dzisiaj jedynie jako nauczy-
ciel, jako rzecznik praw ucznia zwracam się do
was z prośbą: przemyślcie.

Dariusz Wąsik – tutaj padło dzisiaj tyle
słów goryczy, żalu uzasadnionego osób, które
ten żal wyrażały. Natomiast ja chciałbym pójść
drogą w stronę merytoryczną tej naszej dysku-
sji. We wrześniu zeszłego roku podjęliście pań-
stwo uchwałę zamiarową. Mówiło się wtedy:
„nie likwidujemy” a „przekształcamy, zmienia-
my, próbujemy zrobić coś innego”. Będzie to
nadal placówka, może o innym charakterze, może
pełniąca inny wymiar, te same funkcje, ale  w szer-
szym zakresie. Tym właśnie sformułowaniem było
stowarzyszenie. Reprezentuję pogląd zarządu
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju szkoły specjal-
nej Ósemka – sam jestem pedagogiem w szkole
gminnej, natomiast w organizacjach pozarządo-
wych działam od wielu lat. Podjęliśmy to wy-
zwanie.  Stowarzyszenie dalej  deklaruje chęć
przejęcia tej szkoły. Chciałbym, abyście państwo
podjęli odpowiedzialną decyzję.

Iwona Szotek: – Jestem pracownikiem ZSS
oraz prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju
szkoły specjalnej Ósemka w Strzelcach Op. W
pierwszej kolejności podziękować rodzicom za
piękne, wzruszające słowa, bo jest to podzięko-
wanie za nasza pracę. Odniosę się do skutków,
jakie decyzja o ewentualnej likwidacji ZSS nie-
sie. W mieście powiatowym, gdzie są przedszko-
la, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawo-
dowe,  Zespół Szkół Ogólnokszt ałcących, nie
będzie szkoły specjalnej. Czyli pomija się całą
grupę dzieci i tak już poszkodowanych przez los.
Drugi skutek – będzie znacznie ograniczona ofer-
ta edukacyjna dla dzieci, czyli utrudniony do-
stęp do szkolnictwa specjalnego dla dzieci upo-
śledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym i głębokim. Rodzi to w rodzicach i w
nas poczucie niesprawiedliwości. Kolejny sku-
tek związany jest z bezrobociem. Ciężko o tym
mówić po tylu latach pracy.

Ja ze swojej strony chciałabym podzięko-
wać panu st aroście Swaczynie, panu staroście
Gaidzie za to, że jednak w tak trudnym dla nas
momencie wlali w nas otuchę, dali nam nadzieję.
Zmotywowaliście nas do działania. Przez 20 lat
istnienia szkoły specjalnej w Strzelcach Op. ni-
gdy nam do głowy nie przyszło, że może być ina-
czej, ale są trudne czasy. Poprzez decyzję o za-
miarze likwidacji szkoły pojawiło się to, że szko-
ła zniknie i nagle pojawiło się światło w tunelu,
że jednak nie. Bo jest alternatywa, bo państwo
powiedzieli ście: weźcie sprawy w swoje ręce,
podnieście tę rękawicę. Myśmy to zrobili. Zak-
tywizowaliśmy naszych członków,  zrobiliśmy
zmiany statutowe. Doprowadziliśmy do tego, że
członkowie przegłosowali akt założycielski za-
miaru szkoły stowarzyszeniowej, zebraliśmy po-
trzebne dokumenty, wystąpiliśmy do Zarządu o
ewentualne korzystanie z budynku w celu pro-
wadzenia szkoły stowarzyszeniowej. Czekamy
na odpowiedź. I apel do radnych - dajcie nam
nadzieję, bo to jest alternatywa, gdy ewentual-
nie zlikwidujecie naszą szkołę.

Dodam, że przyniosłam do wglądu 2,5 tys.
petycji zebranych wśród społeczności lokalnej
w trakcie dwóch miesięcy w sprawie protestu
przeciwko likwidacji ZSS w Strzelcach Op.

Starosta Józef Swaczyna: – Dzisiejsze gło-
sowanie nie będzie niczyim zwycięstwem: ani
dla tych, którzy zagłosują „za”, ani dla tych, któ-
rzy zagłosują „przeciw” czy też tych, którzy
wstrzymają się od głosu. Nie my na tej sali usta-
laliśmy przepisy, ale dzisiaj „spijamy” to, do
czego doprowadziły. Mówię o możliwości po-
syłania dzieci z upośl edzeniami do szkół po-
wszechnych. Gmina Strzelce Opolskie nawet zor-
ganizowała spotkanie z dyrektorami szkół. Na
12 dzieci w wieku przedszkolnym, które mają
orzeczenie, tylko 3 rodziców zadeklarowało za-
pisanie dziecka w nowym roku szkolnym do
naszej szkoły. Dzieci ubywa – było niegdyś na-
wet ponad 150, a dziś jest 44. Sytuacja ekono-
miczna jest taka, a nie inna. Ani radny Lysek w
swoim płomiennym przemówieniu ani radny
Bogusz nie powiedział skąd wziąć 1 mln zł i
kolejne miliony na utrzymanie tej szkoły. Wszy-
scy radni odpowiadają za budżet powiatu i zo-
stali wybrani, żeby służyć całej, 80-tysięcznej
społeczności powiatu strzeleckiego. Sytuacja od
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SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe (mile widziane techniczne)
- obsługa pakietu MS Office
- wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, samodzielność
- bardzo dobra znajomość j. niemieckiego

SPECJALISTA DS. SPEDYCJI ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe
MIĘDZYNARODOWEJ - umiejętność negocjowania kontraktów handlowych i finalizo-

wania transakcji
- praktyczna wiedza z zakresu procedur importowo-eksportowych
- doświadczenie w pracy spedytorskiej
- biegła znajomość j. rosyjs., dobra znajomość j. niem. lub ang.

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe
- umiejętność analizy potrzeb klienta, dobra org. czasu pracy,
- doświadczenie mile widziane
- biegła znajomość j. angielskiego, znajomość innych języków ob-

cych będzie dodatkowym atutem
LOGISTYK, DYSPOZYTOR, STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
PRACOWNIK BIUROWY - mile widziane doświadczenie w branży (betoniarnia)
PRACOWNIK DS. OBSŁUGI KLIENTA STZRELCE OPOLSKIE - umiejętność obsługi klienta, - miły ton głosu

- odporność na stres
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie; - obsługa komputera

- odporność na stres, komunikatywność, poprawna dykcja
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - dobra dykcja, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista
3/4 etatu - znajomość komputera; - komunikatywność
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera; - miły ton głosu
3/4 etatu - odporność na stres; - dyspozycyjność
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY POWIAT STRZELECKI - wykształcenie średnie lub wyższe; - prawo jazdy kat. B
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY STRZELCE OPOLSKIE - umiejętność prezentacji naczyń lub urządzeń masujących w sprze-

daży bezpośredniej; -doświadczenie
HANDLOWIEC/ DORADCA KLIENTA WOJ. OPOLSKIE, - wykształcenie min. średnie

ŚLĄSKIE, DOLNOŚLĄSKIE - umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
- doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach

PREZENTER HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie; - praca przy komputerze
- NEGOCJATOR - prawo jazdy kat. B; - odporność na stres

- wysoka kultura osobista; - komunikatywność, dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie
- kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miła aparycja
- prawo jazdy kat. B

ASYSTENT HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie, - praca przy komputerze
- prawo jazdy kat. B

SPRZEDAWCA LIGOTA CZAMBOROWA - umiejętność obsługi kas fiskalnych; - doświadczenie 2 lata
KUCHARZ- SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie preferowane; - obsługa kasy fiskalnej
BUFETOWY/A- KELNER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe; - prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe; - zdolność logicznego myślenia

- doświadczenie min. 3 miesiące
MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wykształcenie min. zawodowe; - uprawnienia na wózki widłowe
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE - 3 letnie doświadczenie
STOLARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe- stolarz

- umiejętność samodzielnej obsługi maszyn
- uprawnienia na wózek widłowy; - doświadczenie

TAPICER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe- tapicer
- umiejętność pracy samodzielnej; - doświadczenie

SZWACZKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe - szwacz
- umiejętność szycia pokrowców ze skór i tkanin; - doświadczenie

MISTRZ STOLARSKI KOLONOWS KIE - tytuł mistrza w zawodzie
- uprawnienia do nauki zawodu uczniów; - dośw. min. 5 lat

KIEROWCA- MAGAZYNIER WOJ. OPOLSKIE - prawo jazdy kat. C+E; - uprawnienia HDS
KIEROWCA KAT. C + OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
POMPY DO BETONU - uprawnienia na operatora pomp do betonu

- prawo jazdy kat. C; - doświadczenie
KIEROWCA SAMOCHODU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
CIĘŻAROWEGO WYPOSAŻONEGO - umiejętność kierowania samochodem ciężarowym
W DŹWIG - wymagane doświadczenie
II KOWAL. STEROWCA PRASY ZAWADZKIE - wykształcenie min. średnie

- uprawnienia na wózki widłowe, suwnicę sterowaną z poziomu
roboczego „0”

FREZER MASZYNY ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe
KONWECJONALNEJ - znajomość podstaw rysunku technicznego
MURARZ, TAPECIARZ, WG ZLECEŃ - doświadczenie; - chęci do pracy
OCIEPLENIOWIEC
MURARZ NA TERENIE BUDOWY - wykształcenie zawodowe; - umiejętności budowlane
MURARZ WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe

- możliwość przeszkolenia na ładowarki
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE - wykształcenie min. średnie

- ważne uprawnienia do badań ultradźwiękowych UT2- min
KIEROWNIK PRODUKCJI DZIAŁU GRODZISKO - wykształcenie techniczne lub wyższe
ALUMINUM - umiejętność kierowania grupą pracowników

- dobra znajomość komputera; - 3-letnie doświadczenie
PRACOWNIK PRODUKCYJNY ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe; - doświadczenie
PAKOWACZ TOWARU OLSZOWA - wykształcenie podstawowe, mile widziane średnie

- umiejętność kompletowania wg zamówień
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie – techniczne,

- obsługa komputera, - znajomość rysunku technicznego,
- mile widziane doświadczenie

PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie; - obsługa komputera
- mile widziane doświadczenie

POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe; - obsługa komputera
- uprawnienia na operatora wózków widłowych mile widziane
- mile widziane doświadczenie

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
- umiejętność obsługi wózka widłowego
- uprawnienia do obsługi wózka widłowego; - doświadczenie

POMOCNIK DEKARZ WG ZLECEŃ - prawo jazdy kat. B
LABORANT STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe- chemiczne

- mile widziane doświadczenie
SPAWACZ MIG- MAG ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe, - znajomość rysunku technicznego

- uprawnienia na spawanie metodą MIG-MAG
OPERATOR KOPARKO- STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe; - samodzielność
ŁADOWAR KI - uprawnienia na operatora koparko-ładowarki; - doświadczenie
DOZORCA FOSOWSKIE - orzeczenie o niepełnosprawności; - doświadczenie w ochronie
ELEKTRYK WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie – elektryk; - prawo jazdy kat. B

- mile widziane doświadczenie
MONTER KABIN SANITARNYCH, TEREN CAŁEGO KRAJU - wykształcenie zawodowe/średnie
URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW - znajomość rysunku technicznego mile widziana

- prawo jazdy kat. B; - mile widziane doświadczenie (brukarstwo)
KAMIENIARZ ROŻNIĄTÓW - obsługa maszyn kamieniarskich

- mile widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego
- prawo jazdy kat. B; - doświadczenie

OPERATOR KOPARKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe; - obsługa koparki
- uprawnienia na operatora koparki; - wymagane doświadczenie

CUKIERNIK OTMICE - wykształcenie zawodowe kierunkowe
- umiejętności związane z wykonywaniem zawodu cukiernika
- książeczka zdrowia; - 3-letni staż w zawodzie

PIELĘGNIAR KA STRZELCE OPOLSKIE, - wykształcenie kierunkowe
ZAWADZKIE - umiejętność szybkiego uczenia się, komunikatywność

- uprawnienia kierunkowe; - doświadczenie
- dobra znajomość j. angielskiego

SPRZĄTACZKA BIUROWA 1/2 etatu STRZELCE OPOLSKIE - orzeczenie o niepełnosprawności; - mile widziane doświadczenie

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

września do marca zmieniła się dynamicznie i nie
mogliśmy przewidzieć, że pod koniec marca na
szkolnictwo specjalne w powiecie będzie ko-
lejne 1,2 mln zł mniej. Trzeba się uderzyć w pierś
i trzeba być uczciwym: nikt na tej sali nie może
powiedzieć, że o niczym nie wiedział. A może
też nikt nie wiedział, że dotychczas dopłacili-
śmy do szkoły specjalnej 2,8 mln zł?

Starosta J. Swaczyna:  - Przykro , że spo-
łeczność szkolna  ZSS od września 2012 r. widzi
w Zarządzie Powiatu tylko wroga. Pieniądze
musza się znaleźć, obojętnie skąd – to opinia
wszystkich państwa.  Ktoś zapytał: dlaczego tak
długo aż tyle dopłacaliśmy do tej szkoły? Gdzie
sprawiedliwość w stosunku do innych działań
przypisanych samorządowi powiatowemu. Sie-
dząca na sali dyrektor DPS dostaje tylko tyle
pieniędzy, ile przekazuje wojewoda.  Szpi tal
dostaje określonej wielkości kontrakt i też musi
sobie radzić. Wczoraj na Radzie Społecznej za-
stanawialiśmy się, skąd wziąć 350 tys. zł na pro-
jekt, który kosztuje 1,6 mln zł, aby wykonać
remont oddziału noworodków naszego szpita-
la, w którym - po szpitalu wojewódzkim - rodzi
się najwięcej dzi eci na Opolszczyźnie.  Teraz
możemy zapytać: czy mamy moralne prawo po-
stępować tak lub inaczej? My nie likwidujemy
szkolnictwa specjalnego w Strzelcach Op. My
je po prostu reorganizujemy. Te 28 dzieci, które
uczy się w gminie w szkołach powszechnych, to
też jest efekt obecnej sytuacji prawnej. Na po-
czątku kadencji przysięgaliśmy, że nie będzie-
my zajmować się jedną dziedziną, ale całym spek-
trum zadań zapisanych w ustawie o samorządzie
powiatowym. Po to mamy mandat społeczny, by
zajmować się również tematami niepopularny-
mi, ale zgodnymi z naszym sumieniem. Rzeczą
oczywistą jest, że w organizacji szkół specjal-
nych chcemy zejść z kosztów, które te szkoły
generują. Ale czy jest złe to, że chcemy wydawać
racjonalnie pieniądze publ iczne?

Na koniec przytoczę motto do głosów rad-
nych Lyska i Bogusza – doświadczony samo-
rządowiec w jednej napisał tak: „dzień, w któ-
rym wszelka partyjność zostanie wyeliminowa-
na z praktyki działania rad i radnych, powinien
stać się wielkim świętem polskiej samorządno-
ści”.  Jestem winny jeszcze jednej odpowiedzi
radnemu Boguszowi: nigdy nie myślał nikt o tej
szkole, że ma służyć Mniejszości Niemieckiej.
Nie wykorzystujmy plotek do poróżnienia lu-
dzi.

Następnie Henryk Bartoszek, przewodni-
czący Rady poddał pod głosowanie proj ekt
uchwały Nr XXXII/316/13 w sprawie rozwiąza-
nia Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach
Opolskich: 13 za, 5 przeciw.

Kolejną uchwałę - w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Strzelcach
Opolskich – radni przyjęli stosunkiem głosów
12 za,  5 przeciw, 1 wstrzymujący się, podobnie
jak następną , w sprawie likwidacji Gimnazjum
Specjalnego w Strzelcach Opolskich. Za to
uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w
Powiecie Strzeleckim przyjęto przy 12 głosach
za,  3 przeciw, 2 wstrzymujących się.

Wicestarosta Waldemar Gaida: - Chciał-
bym, aby państwo mieli świadomość, że ta li-
kwidacja nie zamyka drogi, o którą też państwo
apelowali. Teraz dopiero nastąpił moment, w
którym możemy decydować o drugim kroku. Na
posiedzeniu Zarządu Powiatu po sesji pochyli-
my się nad wnioskiem Stowarzyszenia i od tego
uzależnimy dalsze kroki i spotkania z państwa
przedstawicielstwem. Na koniec proszę jeszcze:
skończmy bawić się w kwestie narodowościo-
we.

Na tym zakończyła się najgorętsza część
sesji. Po przerwie radni przyjęli uchwały w na-
stępujących sprawach:
- udzielenia z budżetu powiatu strzeleckie-

go pomocy finansowej gminie Leśnica
- zaopiniowania planu finansowego i inwe-

stycyjnego na rok 2013 Szpitala Powiato-
wego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzel-
cach Op.

- wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w
Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy
nieruchomości

- udzielenia przez Powiat Strzelecki Szpita-
lowi Powiatowemu im. Prałata J. Glowatz-
kiego w Strzelcach Opolskich poręczenia
spłaty kredytu

- przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji
Wszystkie te uchwały zostały przyjęte jed-

nogłośnie.
Po tym radny Janusz Żyłka w imieniu Klu-

bu PO złożył wniosek o przegłosowanie chęci
wyrażenia woli w sprawie przekazania mienia
zlikwidowanego Zespołu Szkół stowarzysze-
niu.

Przewodniczący Rady wezwał do odpo-
wiedzi na to pytanie wicestarostę.

Wicestarosta W. Gaida: – Gospodarkę
nieruchomościami powiatu prowadzi Zarząd Po-
wiatu, bądź oddanej w trwały Zarząd jednostce
– zarządca. Z formalnego punktu widzenia obec-
nie jest trwały zarząd nałożony na szkołę. Szko-
ła funkcjonuje do 31 sierpnia. Stowarzyszenie
skierowało do organu, który ma kompetencje
wynikające z władania nieruchomościami powia-
tu zapytanie. Zarząd Powiatu dopiero teraz może
odpowiedzieć na nie, bo już wie, jakie Rada
podjęła decyzje. Z pewnością na następnej sesji
Zarząd powiadomi Radę co do zajętego stanowi-
ska w stosunku do zapytania stowarzyszenia.
Jeśli wniosek radnego Żyłki jest formalny, to
podlega głosowaniu.

Następnie sam zgłosił wniosek o podjęcie
uchwały o niepoddaniu pod głosowanie wnio-
sku radnego J. Żyłki.

Radny J. Żyłka: – Oczywiście. Pragnę przy-
pomnieć, że Zarząd Powiatu jest zatrudniany
przez Radę Powiatu, która może wyrazić chęć
taką, jaką wnioskujemy.

Wicestarosta W. Gaida – Zarząd jest wy-
bierany.

Radny J. Żyłka: – Czyli innymi słowy „za-
trudniany”.  To nie Zarząd rządzi powiatem, a za-
rządza. Powiatem rządzi Rada Powiatu.

Radny Stefan Szłapa: – Uważam, że głoso-
wanie nad tym wnioskiem jest na dzisiejszej sesji
przedwczesne.

Radny J. Żyłka: – Nie do końca. Wyrażenie
woli, wg Klubu PO jest jedynie dobrą wypad-
kową do prac, o których mówił wicestarosta. Na-
tomiast zatwierdzeniem wyrażenia woli  będzie
uchwała.

Radny Artur Kiowski: – Rozumiem, że jest
to wniosek o uchwałę intencyjną, jaką mieliby-
śmy podjąć w  momencie zniknięcia trwałego za-
rządcy, jakim jest obecnie szkoła. Ale mam pyta-
nie: jak do wszystkiego ma się uchwała doty-
cząca ustalenia planu sieci szkół ponadgimna-
zjalnych i szkół specjalnych  w powiecie strze-
leckim.

Wicestarosta W. Gaida: – Ani ten zły Po-
wiat, ani fatalny Zarząd nie  tworzył ustawy o
systemie oświaty, która zgodnie z orzecznictwem
wymusza na  organach uchwałodawczych wraz z
likwidacją szkoły podjęcie uchwały o zmianie
struktury sieci. Jest to element nieodzowny, któ-
ry wymaga  wojewoda w trybie nadzorczym i
brak takiej uchwały powoduje, że jest niespeł-
nienie formalnych wymogów ust awowych. A
skoro projekt uchwały jest wymagany prawem,
więc musiał być w takiej formule skonstruowa-
ny jak potencjalnie skutek wynikający z roz-
wiązania Zespołu i likwidacji 2 szkół wchodzą-
cych w skład Zespołu.

Radny A. Kiowski: – I musiało być dzisiaj?
Wicestarosta W. Gaida: – Tak, odsyłam do

kilku orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA,
bogatego orzecznictwa i stanowisk Wojewody
Opolskiego w tej sprawie.

Radny H. Bartoszek: – Wydaje się, że wnio-
sek wicestarosty Gaidy jest wnioskiem najdalej
idącym, żeby wniosku  zgłoszonej przez szefa
Klubu PO nie głosować. Proponuję przegłoso-
wać ten wniosek: czy głosujemy tę uchwałę, czy
nie?

Wicestarosta W. Gaida: – Głosuje się, pa-
nie Przewodniczący, wniosek najdalej idący.

Radny J. Żyłka: – Nie ma żadnego argu-
mentu, który udowadniałby to, że jest ważniej-
szy i stoi dalej, aniżeli wniosek PO.

Wicestarosta W. Gaida: -  Pan wniosko-
wał o postawienie pod głosowanie wniosku o
to, aby Rada zajęła się tym, co nie jest w porząd-
ku obrad. A w związku z tym mój wniosek najda-
lej idący jest taki, aby odrzucić pana wniosek w
tym głosowaniu.

Radny J. Żyłka – to nie jest projekt uchwa-
ły, lecz wniosek. Porządkiem obrad są wnioski i
taki wniosek sformułowałem.

Radny H. Bartoszek: – W naszym statucie
jest zapis: w pierwszej kolejności poddaje się
pod głosowanie wniosek najdalej idący, który
może wykluczyć potrzebę głosowania nad ko-
lejnymi. A więc poddaję pod głosowanie wnio-
sek radnego Gaidy (aby nie głosować wniosku
Klubu PO): 12 za, 5 przeciw,  1 wstrzymujący
się.

Radny J. Żyłka: – W imieniu Klubu PO
składam skargę na Przewodniczącego Rady Po-
wiatu w sprawie nieprzegłosowania formalnego
wniosku. Proszę o pisemne uzasadnienie.

Radny H. Bartoszek: – W sprawach bieżą-
cych informuję, że otrzymaliśmy pismo pana Sta-
rosty kierujące do Rady skargę pana W. Plewni
celem rozpatrzenia wg właściwości na Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pod-
daję pod głosowanie skierowanie przedmioto-
wej skargi do Komisji Rewizyjnej celem prze-
prowadzenia post ępowania wyjaśniaj ącego i
przedstawienia wyników tegoż postępowania
na najbliższej sesji w formie projektu uchwały
(17 za).

Decyzja Zarządu Powiatu
Zarząd Powiatu, zgodnie z informacją przekazaną radnym podczas ostatniej sesji, na swym posie-
dzeniu w dniu 25.04.2013 r. podjął następujące ustalenie:

Zarząd po ponownym rozpatrzeniu prośby Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły
Specjalnej „Ósemka” postanowił wyrazić tymczasową zgodę na korzystanie z nieruchomości
powiatowej położonej przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich w celu utworzenia szkoły
podstawowej specjalnej oraz gimnazjum specjalnego. Dalsza zgoda na korzystnie z nieruchomo-
ści będzie uzależniona od wyników naboru na rok szkolny 2013/2014. Jednocześnie Zarząd
informuje, iż korzystanie z ww. nieruchomości będzie się wiązało z dokonywaniem przez użytku-
jącego nakładów o charakterze modernizacyjno – odtworzeniowym w celu należytego utrzymania
stanu technicznego i sanitarnego majątku publicznego.
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W budżecie Powiatu Strzeleckiego na ten
roku mamy przewidziane 2 mln zł na inwestycje
drogowe, a półtora miliona na bieżące wydatki
związane z drogami, czyli: remonty cząstkowe -
390 tys. zł, zimowe utrzymanie (które już kosz-
towało ponad 700 tys. zł), koszenie traw na
poboczach, remonty znaków pionowych i po-
ziomych – mówi Andrzej Ful, naczelnik Wydzia-
łu Dróg w starostwie powiatowym. - To nawet
nie kropla, a maleńka kropelka w morzu potrzeb.
W ubiegłym roku dysponowaliśmy podobnymi
kwotami. W najlepszych latach, kiedy mogliśmy
korzystać z funduszy zewnętrznych (unijnych,
jak i „schetynówek”), a „najtłustsze” były lata
2009-2010, mogliśmy wydawać na drogi ok. 10
mln zł rocznie, w tym na nowe inwestycje – ok.
6 mln zł. Dzięki temu mamy nowe, niektóre przy-
najmniej, drogi: w Strzelcach Opolskich (ul.
Cementowa, 1 Maja, Zakładowa), nową drogę w
Centawie, na Osiedlu Piaski w Ujeździe, w
Otmicach.

Niestety, dobrze już było. Potrzebny był-
by cud, żeby nagle znalazły się pieniądze na
odnowy całkowite, na całe inwestycje i jeszcze
na remonty cząstkowe (plus bieżące utrzymanie).
- Mamy 313 kilometrów dróg powiatowych
– mówi naczelnik Ful. – W tym mniej niż 10%
jest w stanie dobrym. Ponad połowa wymaga
remontów kapitalnych. A reszta – remontów
cząstkowych. Przy uśrednionym koszcie moder-
nizacji 1 kilometra drogi na poziomie 1,5 mln zł
musielibyśmy – zgodnie z naszymi potrzebami
wydać ok. 250 mln złotych. Gdybyśmy założy-
li, że dobre drogi chcemy mieć za 20 – a to byłby

Potrzebny nam cud

i tak bardzo ambitny cel – to każdego roku mu-
sielibyśmy przeznaczać na to 12,5 ml złotych. I
może wtedy moglibyśmy już przestać mówić o
tym, że mamy tylko pewne odcinki dróg powia-
towych, które spełniają wszystkie wymagania.
W tej chwili poza ul. Cementową nie ma takiego
ciągu drogi powiatowej, która w całości nie
wymaga żadnych remontów, czy modernizacji.

Mimo mizerii finansowej, niektóre odcinki
się remontuje?

Na dzień dzisiejszy wykonano już nową
nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi powia-
towej pomiędzy Leśnicą a Raszową, w samej
miejscowości Raszowa, pomiędzy Sieroniowi-
cami a Nogowczycami, w Kielczy oraz w mieście
Ujazd. W tym tygodniu planowane jest rozpo-
częcie prac polegających na wykonaniu nowej
konstrukcji jezdni na odcinku drogi w Błotni-
cy Strzeleckiej. Trwa budowa chodnika w Ra-
szowej oraz budowa ścieżki rowerowej pomię-
dzy Leśnicą a Zdzieszowicami. Na bieżąco wy-
konywane są remonty cząstkowe emulsją asfal-
tową i grysami, kolejność remontów ustalana jest
według kryteriów natężenia ruchu i najpilniej-
szych potrzeb. Tą technologią zostaną wykona-
ne remonty na większości naszych dróg, oczy-
wiście w zakresie dostosowanym do możliwo-
ści finansowych.  Przygotowujemy się także do
remontów przełomów masami asfaltowymi na
gorąco. Dostępne środki pozwolą nam na wyre-
montowanie jedynie wybranych, najgorszych
miejsc – dopowiada A. Ful.

mg
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W czasie długiego majowego weekendu
strzeleccy poli cjanci przeprowadzili działania
„Majowy weekend”. Od 30 kwietnia do 5 maja
dbali o bezpieczeństwo na drogach  powiatu strze-
leckiego. Podczas planowanych działań, oprócz
kontroli prędkości, policjanci pełniący służbę
na drogach zwracali, też szczególną uwagę na stan
trzeźwości ki erujących oraz sposób przewoże-
nia pasażerów w pojazdach, zwłaszcza dzieci. 5
maja br. na terenie powiatu strzeleccy policjanci
przeprowadzili działania pn. „Prędkość” – ujaw-
nili 48 naruszeń, nałożyli na kierowców, którzy
przekroczyli dopuszczalną prędkość 39 manda-
tów karnych, zastosowali 9 pouczeń.

Zatrzymali 6 kierujących w stanie nietrzeź-
wości, m.in. 2 maja br. nietrzeźwego 25-letniego
mężczyznę, który kierował samochodem osobo-
wym mając 1,51 promila oraz 3 maja br. nietrzeź-
wego  36-letniego mężczyznę, który kierował
rowerem mając 3,86 promila.

Strzeleccy policjanci w okresie od 30 kwiet-
nia do 5 maja br.  odnotowali 5 kolizji drogo-
wych  (w tym 2 z powodu niewłaściwego stanu
drogi) oraz 1 wypadek drogowy (w nocy 3 maja
br. na autostradzie A4 - 262,4 km, kierunek Kato-
wice). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji –
32-letni kierujący samochodem osobowym citro-

Długa majówka - całkiem spokojna

en po zaśnięciu za kierownicą, uderzył w tył
samochodu ciężarowego daf. Jeden z pasażerów
samochodu osobowego – tj. 38-letnia kobieta

doznała obrażeń ciała.
Policjanci w ciągu minionego tygodnia za-

trzymali 2 osoby poszukiwane.

Weekend majowy za nami zatem pora pomy-
śleć o urlopie. A by był udany i bez nieprzewi-
dzianych

Co może zrobić turysta, gdy biuro, w któ-
rym wykupił wycieczkę upada? Czy biuro pod-
róży może zmienić cenę lub warunku wyjazdu?
Jakie mamy prawa, gdy nie jesteśmy zadowoleni
z wykonanej usługi turystycznej?
Biura podróży, coraz częściej miewają duże pro-
blemy finansowe. Jaką zatem mamy gwarancję i na
co may zwracać uwagę, by uniknąć nieprzyjem-
ności.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych,
biuro ogłaszające bankructwo ma obowiązek
sprowadzić swoich klientów do kraju i wypła-
cić im odszkodowanie, za niezrealizowaną część
wakacji. Zwrot wpłaconych pieniędzy należy się
i tym, którym na wakacje nie udało się wyjechać.
Niestety nie zawsze tak się dzieje.

Wszyscy organizatorzy turystyki działają-
cy na polskim rynku mają obowiązek zawarcia
umowy wszystkich zobowiązań zaciągniętych
wobec klientów. Im wyższa kwota gwarancji tym
większa szansa na to, że klient odzyska swoje
pieniądze.  Przed podpisaniem umowy warto
właśnie zapytać o kwotę gwarancji. lub samemu
sprawdzić jej wielkość na stronie: www. tury-
styka.gov.pl.

Warto także sprawdzić, czy firma, w której
chcemy kupić wycieczkę nie ma zaległości płat-
niczych. Wiele z biur, które upadły już na kilka
miesięcy przed bankructwem znajdowało się na
listach dłużników.

Często biura podróży zmieniają cenę przed
samym wyjazdem. Jest to zgodne z prawem jedy-
nie wówczas, gdy zawarto taki zapis w umowie i
zmiana ta nie może być dowolna. Może ona być
związana wyłącznie ze znaczącym wzrostem kur-
sów walut, kosztów transportu lub podatków,
opłat urzędowych, lotniskowych czy przeładun-
kowych. Jednak wówczas konsument musi mieć
prawo nie zgodzić się na zaproponowane warun-
ki, odstąpić od umowy i wówczas biuro powin-
no mu zwrócić całą wpłaconą kwotę, bez żądania
kary czy opłat manipulacyjnych. W okresie 20
dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie
nie może być podwyższona.

W przypadku gdy nastąpi konieczność zmia-
ny istotnych warunków umowy tj. podróż zosta-
nie odwołana lub przełożona, klient ma prawo
żądać natychmias towego zwrotu wpłaconych
pieniędzy lub może zgodzić się na uczestnictwo
w imprezie zastępczej. W tym ostatnim przypad-
ku standard wyjazdu musi pozostać na tym sa-
mym poziomie lub może być zwiększony, nato-
miast jeżeli organizator turystyki  zmniejszy stan-
dard jest zobowiązany do zwrotu klientowi róż-
nicy w cenie.

Jeśli urlop nie przebiera zgodnie z planem
konsumenci również mają swoje prawa. “ Jeżeli
nieprzewidziana sytuacja zdarzy się za granicą i
z jakiś powodów biuro nie będzie mogło zapew-
nić nam powrotu do kraju na czas, ma ono obo-
wiązek opłacić nasz dalszy pobyt - nocleg i wy-
żywienie. W przypadku, gdy urlop zostanie prze-
rwany przez tzw. siłę wyższą  i klient będzie zmu-
szony do powrotu do kraju, nie może niestety
liczyć na odszkodowanie.

Touroperator ma obowiązek umożliwić po-
wrót i pokryć dodatkowe koszty z nim związane,
np. zmianę zakwaterowania czy wyżywienie, ale
na tym kończą się jego zobowiązania wobec klien-
tów. Czasem zdarza się sytuacja odwrotna i to my
musimy zrezygnować z wyjazdu. Wówczas biura
podróży nie mają obowiązku zwracać całej zain-
westowanej kwoty - stosowane są postanowie-
nia dotyczące rezygnacji z imprezy zawarte w
umowie. Im szybciej zrezygnujemy z imprezy tym
więcej pieniędzy mamy szansę odzyskać. Rezy-
gnacja przed samym rozpoczęciem imprezy wiąże
się najczęściej z utratą większości wpłaconych
pieniędzy. Można wykupić ubezpieczenie od re-

zygnacji z imprezy jeśli koszt jest niewielki w
porównaniu ze startą którą możemy ponieść.

O prawa konsumenta-turysty dba również
Europejskie Centrum Konsumenckie Polska.
Europejskie Centrum Konsumenckie przygo-

DEKALOG  MĄDREGO  KONSUMENTA  PRZED  URLOPEM:

I. Umowę zawieraj najlepiej na piśmie i przeczytaj uważnie, co podpisujesz
Jeżeli jedynym potwierdzeniem zawarcia umowy jest dowód zapłaty, postaraj się o foldery,
ulotki, katalogi z opisem wycieczki. Zwróć też uwagę na zapisy o możliwości zmiany ceny przez
biuro.
Jeśli zawarłeś umowę przez Internet - zapisz ją na swoim komputerze wraz z emailami.

II. Sprawdź na mapie położenie miejscowości i adres hotelu
Określenie "w pobliżu miasta/plaży" może oznaczać dystans 2 km, a kusząco brzmiący "aparta-
ment z park view" to pokój z oknami wychodzącymi na parking.

III. Zwróć uwagę na standaryzację
Standard zakwaterowania jest określany według przepisów miejsca pobytu, dlatego 3*** w
Hiszpanii nie muszą równać się 3*** we Włoszech. Jakość pokoi, wyżywienia, dodatkowe
atrakcje i ewentualne dodatkowe odpłatności warto sprawdzić np. na stronie www hotelu.

IV. Zadbaj o ubezpieczenie
Sprawdź zasady i zakres ubezpieczenia (np. do jakiej wysokości świadczeń upoważnia). Pa-
miętaj o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego z NFZ i dowiedz się jak z niej korzy-
stać.

V. Telefony kontaktowe miej zawsze pod ręką
Zapisz nazwisko i kontakt do rezydenta twojego biura podróży. Numery telefonów i adresy do
ambasady lub konsulatu także mogą okazać się przydatne.

VI. Sprawdź przewoźnika, pytaj o prawa pasażera
Przewoźnicy spoza Unii nie zawsze podlegają europejskim przepisom chroniącym pasażerów
(przewoźnik z "czarnej listy" ma zakaz przewozów w ramach Wspólnoty). W razie problemów
(np. opóźnienia, odwołania lotu) linie lotnicze zobowiązane są udzielić Ci informacji o Twoich
prawach.

VII. Spakuj rozsądnie i oznacz bagaż
Do podręcznego bagażu nie pakuj m.in. ostrych przedmiotów, płynów powyżej 100 ml, żeli,
aerozoli. Sprawdź w regulaminie przewoźnika, za jakie przedmioty nie ponosi odpowiedzial-
ności (np. aparaty, perfumy). Na torbach i walizkach umieść przywieszki z nazwiskiem i adresem.

VIII. Reaguj na bieżąco
Uszkodzony lub opóźniony bagaż - wypełnij na lotnisku protokół nieprawidłowości bagażo-
wej tzw. PIR i zachowaj jego kopię, następnie złóż reklamację w terminie;
Hotel inny niż w ofercie - zbieraj dokumentację (np. pisemne potwierdzenia od rezydenta);
Bankomat nie wydał pieniędzy, ale obciąży konto - zapisz dane bankomatu i zachowaj potwier-
dzenie, a reklamację złóż do banku, który wydał kartę;
Kupujesz produkt z gwarancją - sprawdź czy serwis gwarancyjny jest dostępny w Twoim kraju.

IX. Zasięgnij informacji jak złożyć reklamację sprawnie i skutecznie
Wycieczka last minute i bilet kupiony w Internecie to pełnowartościowe oferty i również pod-
legają reklamacji - poszukaj wzorów (np. na stronach organizacji konsumenckich), pomocniczo
skorzystaj z Tabeli Frankfurckiej, która ułatwi zdefiniowanie roszczenia wobec biura podróży
lub przewoźnika.

X. Pamiętaj, kto może doradzić i pomóc w dochodzeniu roszczeń
* Europejskie Centrum Konsumenckie, gdy zagraniczne biuro podróży nie odpowie na re-

klamację;
* Urząd Lotnictwa Cywilnego, gdy lot jest opóźniony, odwołany, odmówiono przyjęcia na

pokład;
* wojewódzki urząd marszałkowski - kontrola biura podróży, gdy nie otrzymałeś odpowie-

dzi na reklamację dłużej niż 30 dni;
* rzecznik konsumentów w przypadku sporu z krajowym biurem podróży.

Pora pomyśleć o urlopie
towało podręczny „Dekalog mądrego konsu-
menta przed urlopem”. Można w nim znaleźć in-
formacje o tym, na co warto zwrócić uwagę wy-
bierając się na zagraniczną wycieczkę, wypoczy-
wając w kurorcie, czy w przypadku problemów
na lotnisku.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

W sali narad strzeleckiego starostwa od-
była się debata społeczna, której tematem było
bezpieczeńs two w ruchu drogowym. Inicjato-
rem spotkania był Komendant Powiatowy Poli-
cji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Dariusz
Wierzbicki. W rozmowach uczestniczyli przed-
stawiciele lokalnych władz samorządowych i in-
stytucji dbających o bezpieczeństwo.

Po uroczystym przywitaniu przez Komen-
danta wszystkich gości, Naczelnik Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Sławomir
Nowak omówił bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym mieszkańców powiatu strzeleckiego, w
szczególności zwrócił uwagę na bezpieczeństwo
pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, kie-
rujących pod wpływem alkoholu oraz kierow-
ców bez uprawnień. Pod-
czas debaty omawiano m.in.
t ematy: egzaminowania
osób ubiegających się o
prawo jazdy, ich zdawalność
oraz umiejętności nabywa-
ne w trakcie szkoleń, mają-
ce wpływ na bezpieczeń-
stwo na drodze, współpra-
cy  Państwowej Straży Po-
żarnej z Policją oraz innymi
podmiotami w zakresie za-
bezpieczenia miejsca zda-
rzenia, usuwania pojazdów
oraz bezpieczeństwa
uczestników zdarzenia dro-
gowego, z zakresu nieprze-
strzegania przez kierowców
czasu pracy (w tym skala za-

Debata o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym

grożeń oraz ujawnionych wykroczeń tego zja-
wiska), związane z przeglądami technicznymi i
stanem pojazdów, jakimi poruszają się kierow-
cy na terenie naszego powiatu.

Najczęściej poruszanym jednak tematem
przez uczestników spotkania były kwestie zwią-
zane ze złym stanem infrastruktury drogowej,
prowadzonymi remontami dróg co w dużym stop-
niu wpływa na stan bezpieczeństwa na strzelec-
kich drogach, ze szczególnym uwzględnieniem
i zwróceniem uwagi na oświetlenie przejść dla
pieszych, wyznaczenie miejsc potencjalne nie-
bezpiecznych, weryfikacj i i lokalizacji przejść
dla pieszych już istni ejących i ewentualnych
uwag.
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ZAPRASZAMY  DO  NASZEJ  SZKOŁY  W  KADŁUBIE
Zespół Szkół Specjalnych

przy DPS w Kadłubie
ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub

tel. 77/463 63 37 wew. 22
email: zsskadlub@wp.pl

www.zss_kadlub.wodip.opole.pl
 

Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebuje Twoje dziecko
o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 
* Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkołę Przysposabia-

jącą do Pracy,
Zespoły Rewalidacyjno -Wychowawcze;

* Uczniowie spoza Kadłuba dowożeni są do szkoły busem
zapewnionym przez Gminę;

* DPS, na terenie którego znajduje się szkoła to kompleks
budynków bez barier architektonicznych, z podjazda-
mi i windą;

* Istnieje możliwość wykupienia obiadu dla dziecka w sto-
łówce DPS;

* Do dyspozycji uczniów są dobrze i nowocześnie wypo-
sażone klasy, pracownie (techniczne, komputerowa, ro-
werowa, kuchnia szkolna), Sala Doświadczania  Świata,
Sala Integracji Sensorycznej, boisko, plac zabaw;

* Po zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje
zainteresowania w ramach zajęć dodatkowych (sporto-
wych, kulinarnych, technicznych, plastycznych, muzycz-
nych, teatralnych) lub skorzystać ze świetlicy szkolnej;

* Uczniowie mają zapewnioną w szkole terapię: logope-
dyczną, psychologiczną, polisensoryczną, integrację
sensoryczną SI, gimnastykę korekcyjną;

* Potrzeby religijne uczniów zaspokajane są na kateche-
zie, wspólnych mszach, rekolekcjach. Uczniowie są przy-
gotowywani i mają możliwość przystąpienia do  Pierw-
szej Komunii Św. i Bierzmowania;

* Urozmaiceniem zajęć są zajęcia w terenie, wyjazdy na
wycieczki jedno i kilkudniowe (tzw. Zielone Szkoły), wy-
jazdy na basen, do kina, teatru, zoo;

* Szkoła jest organizatorem, a także uczestnikiem wielu kon-
kursów, zawodów sportowych oraz projektów eduka-
cyjnych; m.in. „ Innowacyjna Szkoła Zawodowa”, „Sieć
współpracy na rzecz  nowoczesnej szkoły zawodowej”,
„Fascynujący świat nauki i technologii”;

* Przy szkole od 2008 r. prężnie działa Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych posiadające status Organizacji Pożytku Pu-
blicznego oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;

* Uczniowie należą do klubu Olimpiad Specjalnych  „Del-
finek” i osiągają liczne sukcesy sportowe;

* Rodzice naszych uczniów aktywnie włączają się w  życie
szkoły;

* Nasi uczniowie trzykrotnie zdobyli tytuł: Najlepszy
Uczeń Powiatu Strzeleckiego „Bez Barier”.

Zapraszamy na Piknik Rodzinny 16 czerwca 2013 r. w godzinach 14.00-17.00.
 Zapewniamy wiele atrakcji dla dzieci i rodziców oraz możliwość zwiedzenia Szkoły.
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pytaniem, jak i odpowiedzią. Program ten na
pewno motywuje do działania, do rozwijania
własnych pasji. Rozwijając własne zaintereso-
wania młody człowiek nie traci czasu, a każdą
wolną chwilę poświęca twórczemu działaniu.

W Wyszkowie spotkało się ponad pół ty-
siąca młodych ludzi, których te pasje łączą. Nie
można jednak zapominać, że wśród obecnych są
osoby, które chcą spróbować czegoś nowego.
W tym miejscu pojawia się problem. Jak wybrać
jeden warsztat spośród 15, a wśród nich są warsz-
taty wokalne, hip-hopu, radiowe, poetyckie, te-

PaT w Wyszkowie

atralne, zumby, kulinarne i wiele, wiele innych.
Najwięcej patowiczów wybrało warsztaty ku-
linarne i wokalne, ponad 70 osób każdy.
Nie możemy zapomnieć, że Przystanek to także
profilaktyka połączona z powyższymi pasjami.
Tu znajdujemy odpowiedź na pytanie Profilak-
tyka a TY? Młodzi ludzie sobie nawzajem od-
dają kawałek swego wnętrza, rozmawiaj ąc o
sprawach trudnych, patologiach, agresji.
Ty też możesz pomóc profilaktyce w swoim miej-
scu zamieszkania. Przestań próbować, zacznij
działać.

dok. ze str. 1

Tematem przewodnim Konkursu Fizyczne-
go „Poszukiwanie Talentów”, który organizo-
wany jest w Polsce po raz siódmy, jest „Fizyka
jądrowa i energetyka j ądrowa”. Konkurs jest
jedną z form rozbudzania w środowisku szkol-
nym zainteresowania fizyką, a w tym roku w szcze-
gólności fizyką jądrową i energetyką jądrową i
zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w róż-
nych formach twórczej aktywności. Pozwala na
wyłonienie młodzieży wybitnie uzdolnionej w
celu rozwijania i pogłębiania jej zainteresowań.
Głównym Organizatorem Konkursu Fizyczne-
go „Poszukiwanie Talentów” jest Wydział Fi-
zyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie
Towarzystwo Fizyczne,  którzy działają przy
wsparciu Kampanii „Poznaj Atom. Porozma-
wiajmy o Polsce z energią”.

Konkurs pomyślany jest tak, żeby mógł
wziąć w nim udział każdy - nawet uczeń, który
jest przekonany, że nie lubi fizyki. Jak to możli-
we? Każdy przecież ma jakiś talent. Jeden do-
brze maluje, inny świetnie pisze opowiadania a
jeszcze inny na harmonie świata reaguje po-
etycką refl eksja. Konkurs  daje szansę tym
wszystkim, którzy wykorzystując swój talent,
chcą opowiedzieć o fizyce. Jednakże działalność
artystyczna to nie wszystko. Aby zdobyć laury
krajowe, trzeba wykonać lub zaprojektować
przynajmniej  jedno doświadczenie fi zyczne.
Regulamin przewiduje dzi edziny,  w których

„Poszukiwanie  Talentów”

dzieci i młodzież (gimnazjum i szkoła ponadgim-
nazjalna) mogą konkurować. Każdy uczestnik
musi wykonać kilka różnych zadań (np. wyko-
nać doświadczenie, namalować plakat, zrobić
fotografię, napisać esej) w kategoriach przedsta-
wionych w regulaminie i zdobyć za te zadania
jak największą l iczbę punktów. Szczegółowe
informacje, regulamin oraz wyniki konkursu
można znaleźć na st ronie  www.tal en-
ty.fuw.edu.pl.

W tej edycji ze względu na preferowaną te-
matykę zachęcono uczniów i przygotowujących
ich do konkursu nauczycieli do przyjrzenia się
zagadnieniom związanym z energetyką jądrową
i fizyką jądrową i potraktowania tych tematów
bardzo szeroko oraz poszukania ich powiązań z
innymi działami fizyki. Wprowadzono nową
kategorię pod nazwą „Debata”. Kryje się pod
nią zachęcenie do zorganizowania w szkole (lub
klasie) dyskusji na temat energetyki jądrowej.
W CKZiU, w klasach trzecich, takie debaty od-
były się na lekcjach fizyki w styczniu 2013r.
Mam nadzieję, że prace uczennic zostaną zauwa-
żone przez jury i otrzymają one wystarczającą
ilość punktów, aby otrzymać odznakę a może
dostać się do finału konkursu i walczyć o nagro-
dę główną. Trzymamy kciuki i czekamy na wyni-
ki konkursu. A oto przykładowe prace Angeli-
ki.

Katarzyna Uchańska - Łukasik

2. Fizyka i fotografia

Odbiciem rządzi prawo zwane prawem odbicia.
Kąt odbicia jest równy kątowi padania. Kąty odbicia i padania leżą w jednej płaszczyźnie.

1. Pisanie o fizyce

„Raz krzyknął sobie pan w Krakowie
Myślał, że mu echo odpowie.
Fale się razem złączyły
Lecz niestety nie odbiły
I uderzył się pan po głowie.”

Odbicie światła
Śniło się Ewie, że raz w Opolu
Widziała nocą kałużę w polu.
Światła się w tej wodzie odbiły
 I Ewę bardzo oślepiły.
Obudziła się na żyrandolu.

dok. ze str. 1    Uczennica klasy III Technikum w CKZiU –
technik obsługi turystycznej  – Anna Wieczo-
rek, otrzymała wyróżnienie   w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Mój ulubiony zaby-
tek, pomnik historii”, którego organizatorem był
Wojewódzki Konserwator Zabytków. Uroczy-
ste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplo-
mów odbyło się 22 kwietnia 2013 r. w  neorene-
sansowym kościele w podopolskiej miejscowo-
ści o intrygującej nazwie Zagwiździe.  To wła-
śnie tam  zorganizowano tegoroczne obchody
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
ze względu na historyczną przeszłość  okolicy
i  niezwykłą dbałość o zabytkowy kościół  jej
mieszkańców. Oprócz ciekawego referatu  prof.
Andrzeja Kossa, dotyczącego konserwacji i re-
stauracj i  zabytków hi storycznych w Polsce,
wszyscy zaproszeni goście i laureaci mogli wziąć
udział we wspólnej grze terenowej pt. Poznaj
zabytki Zagwiździa, zorganizowanej przez sa-
mych mieszkańców.   W wesołej atmosferze i
prawdziwie letniej pogodzie mogliśmy zgłębić
tajniki dawnej młotowni, zobaczyć most,w któ-
rym do budowy balustrad  użyto prawdziwych
luf armatnich jeszcze z czasów napoleońskich,
pospacerować po ogrodzie botanicznym, w któ-
rym mieści się jeden z czakrów Ziemi II rzędu (
drugi jest  na Wawelu, jak głosił napis) mający
nadzwyczajną moc energetyczną…

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Warto było  tam właśnie pojechać , by prze-
konać się, że zabytki to nie zastygła przeszłość
czy kłopotliwy balast ( jak zwykło się mysleć),

ale wartość kulturowa, która dzięki zaangażo-
waniu  zwyczajnych ludzi potrafi  trwale łączyć
pokolenia i być dla nich powodem do dumy.

Monika Wilde- Zdobylak

Fabian Rosły z kl. IV Tm (tegoroczny ab-
solwent technikum mechanicznego CKZiU) “ -
reprezentant OSP w Zalesiu Śląskim - został lau-
reatem XXXVI Wojewódzkich Eliminacji Ogól-
nopol skiego T urnieju Wiedzy P ożarniczej „
Młodzież Zapobiega Pożarom”. Tym samym jako
jedyny z powiatu strzeleckiego, zakwalifikował
się do finału centralnego, który odbędzie się w
dniach 7-9 czerwca 2013 roku w Kołobrzegu.
Eliminacje wojewódzkie przeprowadził Zarząd
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Opolu 27 kwietnia
br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
Związku OSP RP „Strażak” w Turawie.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
służy popularyzowaniu wśród młodzieży: za-
sad postępowania na wypadek pożaru, praktycz-
nych umiejętności posługiwania się podręcz-
nym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat tech-
niki pożarniczej, organizacji ochrony przeciw-
pożarowej historii i tradycji ruchu strażackie-
go, znajomości przepisów przeciwpożarowych,
wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ratow-
nictwa w tym ratownictwa: ekologicznego, che-
micznego, medycznego, przeciwpożarowego.
Uczestni cy przygotowując się do el iminacji
zdobywają również podstawową wiedzę z za-
kresu udzielania kwalifikowanej pierwszej po-
mocy.

W eliminacj ach wojewódzkich wzięło
udział 51 laureatów z dziewięciu powiatów wo-
jewództwa opolskiego. którzy stoczyli pasjo-
nującą rywalizację o tytuł mistrza wojewódz-
twa. Komisja w składzie druhna Teresa Tiszbie-
rek - przewodnicząca, druhna Barbara Dębska-

Fabian Rosły powalczy w Kołobrzegu

sekretarz, druhna Katarzyna Libera – członek,
druh Wiktor Urbański – członek i druh Joachim
Daniel, druh Norbert Waliczek oraz druh Rafał
Neugebauer dokonała oceny wypełnionych
przez uczestników testów składających się z 40
pytań.

Pierwsze dwie osoby (laureaci) zakwalifi-

kowały się do etapu centralnego.
Należy zwrócić uwagę na to, że Fabian do

eliminacji środowiskowych, gminnych, powia-
towych i wojewódzkich przygotowywał się sam
i zrobił to po mistrzowsku!

Gratulujemy i życzymy powodzenia na fi-
nale krajowym w Kołobrzegu.

Grzegorz Łukasik

Uczniowie CKZiU w Strzelcach Op. 20
kwietnia wzieli udział w bardzo interesującej
konferencji połączonej z warsztatami  "Plano-
wanie kariery zawodowej", w auli Regionalne-
go Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ra-
mach projektu "Sieć współpracy na rzecz nowo-
czesnej szkoły zawodowej". Konferencję tę pro-
wadził a Agnieszka Łabno, socjolog, doradca
zawodowy.

Pierwsza część konferencji dotyczyła ogól-
nego pojęci a „pracy” – dlaczego pracujemy,
gdzie chcemy pracować, jak wybierać pracę, gdzie
jej szukać. Konferencja rozpoczęła się od wypi-
sania przez uczestników na kartkach trzech naj-
większych marzeń. W wielu przypadkach jed-
nym z nich była praca.

Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie po co
pracuje człowiek? Przede wszystkim dla pienię-
dzy, żeby utrzymać rodzinę, rozwijać się, ale też
dla satysfakcji, kontaktu z innymi ludźmi i co
ciekawe “ dla zabicia nudy. Żaden z tych czynni-
ków nie jest najważniejszy, chociaż pieniądze
są ważne. Ważne jest też, aby praca była przy-
jemna, lubiana i dawała poczucie spełnienia.
Praca jest ważna, bo ma wpływ na nasze marze-
nia i wiele obszarów naszego życia. Bezpośred-
nio z pracą jest związana kariera. Istnieje kilka
definicji kariery i każdy karierę rozumie inaczej.
Nam najbardziej spodobała się filozoficzna defi-
nicja mówiąca o tym, że kariera to urzeczywist-
nienie obrazu siebie. Oznacza to, “ że każdy sam
musi określić co jest dla niego karierą, czego
pragnie, jakie wartości są w życiu dla niego naj-
ważniejsze. Nie wolno ulegać namowom innych,
np. najbliższych czy sąsi adów, kierować się
emocjami czy naśladownictwem.

Następnie prowadząca przeszła do prezen-
tacji etapów kariery. Pierwszy etap  to „poszu-

kiwanie”, który trwa do 25 roku życia i polega
na wyznaczeniu celu kariery. Drugi to „ustano-
wienie” (25-35 lat). Jest to okres podejmowania
pierwszej pracy i konfrontacji naszych wyobra-
żeń z rzeczywistością, która często kończy się
niezadowoleniem. Trzecim etapem jest „środko-
wa kariera” (35-50 lat). W tym etapie następuje
ocena dotychczasowej kariery i stopień osią-
gnięcia założonych celów. Bardzo często ludzie
w tym okresie życia zmieniają pracę i czasami
dość rewolucyjnie np. fryzjerka staje się instruk-
torem tańca.
Kolejny etap to „późna kariera” (50-65 lat). W
tym okresie następuje przekazywanie zdobytej
wiedzy młodszym pokoleniom. Jest to szczegól-
nie niedoceniany etap w Polsce. Ostatnim eta-
pem jest „schyłek” (powyżej 65 lat), w którym
następuje przejście na emeryturę. Najważniej-
szym etapem jest etap pierwszy – wyznaczenie
celu! Osoby starsze pytane z czego są najbar-
dziej zadowolone – odpowiadają: gdy przeżyli
życie zgodnie ze swoimi planami, a nie np. pla-
nami rodziców.

Dalej wspólnie zastanawialiśmy się jak po-
winien wyglądać najlepszy pracownik i najlep-
szy pracodawca. Jaki jestem? Co mnie ograni-
cza? Są to podstawowe pytania przy planowa-
niu kariery.

Odpowiadając na nie, powinno się doko-
nać autoanalizy, sprawdzić się w różnych oko-
licznościach, porozmawiać z ważnymi ludźmi
albo wykonać tes ty psychologiczne. C o jest
najważniejsze dla pracodawcy? Nie są to skoń-
czone szkoły, kwalifikacje, znajomość języków
obcych czy nawet doświadczenie! Okazuje się,
że uczciwość, osobowość, temperament, współ-
praca z innymi i komunikacja interpersonalna.
Dlaczego? Bo są to kompetencje społeczne, któ-

rych nie da się łatwo i szybko nauczyć, w prze-
ciwieństwie np. do kursu obsługi maszyny lub
języka obcego.

Mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych
rzeczy, na temat planowania własnej kariery za-
wodowej, mieliśmy możliwość poznania m.in.
metod aktywnego poszukiwania pracy, etapów
kariery, swoich szans na rynku pracy. Jednym z
zadań do wykonania było napisanie swojego
życiorysu w określonym czasie. Następnie chęt-
ni z sali przybrali rolę firmy rekrutacyjnej po-
szukujących pracowników do obsługi sekreta-
riatu kancelarii adwokackiej i to oni wybrali
najlepsze dwie osoby, z którymi mieli za zadanie
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Tymi
osobami zost ali  uczniowie naszej  szkoły.
Pierwszą z nich była Żaneta Werner z kl. III Tek
a, a drugą Ariel Tomczyk z kl. IV Tg a. W op0inii
prowadzącej konferencję i publiczności Żaneta
i Ariel wypadli bardziej profesjonalne niż firma
rekrutująca.

Druga część konferencji dotyczyła prawi-
dłowego przygotowania się do rozmowy kwa-
lifikacyjnej - prawidłowego stroju, autoprezen-
tacji. To było cenne spotkanie, na którym mło-
dzież i dorośli zdobyli wiele praktycznej wie-
dzy, porad i spostrzeżeń na temat kariery zawo-
dowej.

W konferencji  oprócz naszej szkoły -
CKZiU, uczestniczyły jeszcze dwie inne z po-
wiatu strzeleckiego: Technikum Samochodowe
w Strzelcach Op. i Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Zawadzkiem, a ponadto szkoły za-
wodowe z powiatów: kędzierzyńsko-koziel-
skiego, krapkowickiego i prudnickiego.

Grzegorz Łukasik

Jak planować własny rozwój,
aby osiągnąć sukces?



7P O W I A T   S T R Z E L E C K I

Wyda wca: P owiat Strzelecki
Reda ktor Na czelny : Marta G órka

Zastrzegamy sobie prawo skrac ania
teks tów. M ateria łów

nie zamówionych  nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO ME DIA”
45-125 O pole, ul. Skła dowa 4,

tel. 77/4428008,  fax 77/4428009

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie
tel. 77  4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzel ceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta. onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzel ce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowar zysze nie
Diabetyków

Koło  Powia towe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402

OFERTA  SPECJALNA
PKS w Strzelcach Op. S.A.

Na życzenie pasażerów:

* Z dniem 06.05.2013 r. uruchamiamy  kurs relacji:
Str zelce Op.  Agromet – St rzelce Op.  Dwo rzec Auto busowy przez Strzelce
Op. Kino (ul. Krak owska)
Odjazd auto busu z przystanku Str zelce Op. Agromet  o godz. 6.25.
Kurs jest  skomunikowany z k ursem do Opola z godz. 6.40
oraz odjazdem pociągu do Opola z godz. 6.42.

* Z  dniem 06.05.20 13 r.  kursy autobusowe do Opola  , p rzez Strzelce Op.
Dwo rzec Autobusowy i Strzelce Op. Kąpielisko ,  będą rozpo czynały się   z
przyst anku autobusowego Strzelce Op. Kino ( ul. Krakowska ) o godzinach:
- w dni ro bocze 7.42.; 8.45.;  10.25.; 12.05.; 1 3.15.; 14.10.; 15.1 5.; 16.05.
- w dni wolne od pracy 8.45.; 12.05.; 15.55

Zapraszamy i życzymy przyjemnej pod róży

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OP. w 2013 r.

Dyż ury pełn ią:

Apteka "Pod Słońcem", Pl.  Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka "Flo s", ul.  B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka "Vita", ul.  Jordanowska 1a, te l. 77/461-46-05
Apteka "Alg a", ul.  M.Prawego 9, tel. 77/440-20-06
Apteka "Centrum", ul.  M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka "Na Dobre i Złe", ul. Os. Piastów 15, tel. 77 /461-02-92
Apteka "Mu ltifarm", ul.  Ligonia  1, tel.  77/415-20-55
Apteka "AWO S", ul. Opo lska 6 , 77/417-90 -03

1 . "Flo s"
2 . "Vit a"
3 . "Na Dobre i Złe"
4 . "Alga"
5 . "C en trum "
6 . "Cent rum"
7 . "Multifarm"
8 . "Awo s"
9 . "Pod Słońcem"

10 . "Flo s"
11 . "Vit a"
12 . "Na Dobre i Złe"
13 . "Alga"
14 . "Cent rum"
15 . "Cent rum"
16 . "Multifarm"

17 . "Awo s"
18 . "Pod Słońcem"
19 . "Flo s"
20 . "Vit a"
21 . "Na Dobre i Złe"
22 . "Alga"
23 . "Cent rum"
24 . "Cent rum"
25 . "Multifarm"
26 . "Awo s"
27 . "Pod Słońcem"
28 . "Flo s"
29 . "Vit a"
30 . "Na Dobre i Złe"
31 . "Alga"

Ma j

Proje kt jest f inansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regiona lnego
w ram ach Programu Operacyjnego Pomoc Tec hniczna 2007-2013  we współpracy

z Min isterstwem  Rozwoju R egionalnego oraz ze  środków budżetu państwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH
EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH

INFORMUJE O NABORACH WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z:

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA
GOSPODARKA (PO IG)  

Planowany nabór wniosków w ramach Działania 3.1 PO IG
PARP planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 3.1 Inicjowanie

działalności innowacyjnej PO IG.
Wnioski będzie można składać od 29 kwietnia 2013 r. do 31 maja 2013 r.

lub do momentu gdy wartość złożonych projektów przekroczy
170% alokacji na konkurs.

więcej : http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
*** 

Planowany nabór wniosków w ramach Działania 4.4 PO IG
PARP planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG.
Wnioski będzie można składać od 15 maja do 5 czerwca 2013 r.

więcej : http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
*** 

 Nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.4.1 PO IG
PARP ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.4.1

Zarządzanie własnością intelektualną PO IG.
Wnioski można składać od 4 czerwca do 30 czerwca 2013 r. lub

do wyczerpania alokacji na konkurs
więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/27137

 ***
Kolejne planowane nabory wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG

PARP planuje ogłoszenie naborów wniosków w ramach Działania 8.1 Wspieranie
działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG.

Wnioski
będzie można składać:

* od 6 do 17 maja 2013 r.,
* od 8 do 19 lipca 2013 r.

więcej : http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
*** 

Planowane nabory wniosków w ramach Działania 8.2 PO IG
PARP planuje ogłoszenie naborów wniosków w ramach Działania 8.2 Wspieranie

wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b PO IG.
Wnioski będzie można składać: od 17 do 28 czerwca 2013 r.

więcej : http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w ramach działania 4.3 RPO WO 2007-2013

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 4.3 Ochrona
powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013.

Wnioski można składać od 13 do 27 maja 2013 r.
Więcej:  http://rpo. opolskie.pl/ rpo/index.php?id=5141&idd=1264

Ponieważ dotychczas opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego nie były nowelizowane od 29.04.2009r.,
a w dodatku znacznie niższe niż w innych powiatach Opolszczyzny. Na ostatniej sesji Rada Powiatu
podjęła uchwałę o ich podwyższeniu (stanowią dochód Powiatu).

Nowe stawki opłat
za zajęcie pasa drogowego

Rodzaj opłaty

za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego
(za 1 dzień)

za umieszczenie urządzeń nie
związanych z funkcjonowa-
niem drogi

obiekty handlowe i usługowe
(dziennie za 1 m2 )

inne obiekty

reklamy w obszarze
zabudowanym i niezabudo-
wanym
(dziennie za 1 m2)

Element zajęcia

chodnik
jezdnia poniżej 20% szerokości
jezdnia od 20% do 50% szerokości
jezdnia powyżej 50% szerokości do
całkowitego zajęcia
pozostałe elementy – w tym pobocze

poza obszarem zabudowanym
w obszarze zabudowanym
na obiekcie mostowym

obszar niezabudowany
obszar zabudowany

Za 1m powierzchni reklamy

Za każdy następny (nawet niepełny)
szyldy (o pow. do 1 m2)

Nowe stawki opłat za
zajęcie pasa

drogowego - zł
4,00
4,00
5,00
6,00

2,00

30,00
20,00
200,00

1,50
1,50

1,50

1,50

1,50
1,00

Od bieżącego roku szkolnego 2012/2013
w CKZiU w Strzelcach Opolskich działa klub
strzelecki „Strzelec.” Do klubu należy jedena-
stu uczniów szkoły oraz dwóch prowadzących
szkolenia instruktażowe i praktyczne. Członko-
wie klubu st rzel ają z karabinka sportowego
(kbks) jednostrzałowego i powtarzalnego o ka-
librze 5,6 mm. Szkolenia praktyczne odbywają

Jak Strzelce, to „Strzelec”

się na strzelnicy udos tępnionej ni eodpłatnie
przez Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Strzelanie wymaga od uczestników dobrej kon-
dycji fizycznej i precyzji. 29 kwietnia trzy oso-
bowy zespół chłopców wziął udział w odbywa-
jących się w Głogówku wojewódzkich zawo-
dach strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” zdo-
bywając V miejsce.

S. Pach, M. Rosiński
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Ad multos annos!
Dziś musimy zacząć od ogromnych przeprosin: w przedostatnim wydaniu naszego dwutygodni-

ka przy składaniu życzeń, zdjęcie Pani Katarzyny Rury z Suchodańca, która 90 urodziny obchodziła
23 marca, było właściwe, ale podpis już nie - okrągły jubileusz przypisaliśmy sołtys wsi - Pani
Urszuli Koik. Obie Panie gorąco przepraszamy.

Pani Katarzyna Rura jest wobec tego pierwszą Jubilatką, do której kierujemy najlepsze życzenia
z okazji urodzin, przyłączając się do tych, z którymi odwiedził Ją w dniu urodzin Jan Zubek,  członek
Zarządu Powiatu.

Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito z gratulacjami i pamiątkowym
listem odwiedziła w dniu 90 urodzin Panią Marię Szczęśniak, miesz-
kankę Żędowic, 6 maja.

Wicestarosta Waldemar Gaida winszował wspaniałego Jubil euszu 90
urodzin Panu Janowi Plochowi, mieszkańcowi Kalinowa, 4 maja.

Z gorącymi życzeniami do wszystkich Jubilatów pospieszyła rodzina i najbliżsi, ale równie serdeczne składali też goście bardziej oficjalni.
Wśród nich nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz Powiatu Strzeleckiego, którzy z kwiatami, słodkimi koszami i listami gratulacyjnymi odwie-
dzili Jubilatów.

Wszystkim życzymy wielu jeszcze spokojnych i długich lat w jak najlepszym zdrowiu, dni pełnych słońca i szczęścia, otoczenia rodziną i gronem
serdecznych bliskich!

Ciekawe, ile młodych ludzi taką decyzję podjęło po zapoznaniu się z pracą strażaków 28 kwiet-
nia, podczas zorganizowanego już po raz trzeci dnia otwartego. Mimo nienajlepszej pogody – na
terenie komendy PSP pojawiły się tłumy. Każdy – bez względu na wiek – mógł usiąść w wozie
bojowym, obserwować specjalnie przygotowane pokazy strażaków, poznać teoretycznie jak i prak-
tycznie zasady udzielania pierwszej pomocy, przejść przez tunel zadymiony dymem teatralnym z efek-
tami pożarowymi, pójść do  świetlicy, gdzie strażacy czytali najmłodszym, obserwować umiejętności
strażaków podczas samoratowania, pokonywania pożarniczego toru przeszkód oraz wspinania przy
użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni i wspinać się na profesjonalnej ściance wspi-
naczkowej.  Na koniec przygotowany został tradycyjnie „deszcz cukierków” – z kosza podnośnika.

Chcę być strażakiem!

Grupa uczniów ZSS przy DPS w Kadłubie rozwiających swoje uzdolnie-
nia muzyczne w istniejącym od lat zespole muzycznym pod kierunkiem p. Lidii
Choroba i p. Marty Kapica, w ostatnim czasie reprezentowała szkołę na forum
wojewódzkim i międzywojewódzkim.

Na I Wojewódzkim Konkursie Zakochanej Piosenki Osób Niepełnospraw-
nych „Mam Prawo Kochać” w Brzegu, który odbył się 15.03.2013. zespół mu-
zyczny w składzie Piotr Bosy, Piotr Pzionka i Bartłomiej Kuczewski zajął III
miejsce w kategorii zespołów wokalno – instrumentalnych.

Występując w tej samej kategorii w XXII Przeglądzie Zespołów Artystycz-
nych Szkół i Placówek Specjalnych w Tychach w dniu 30.04.2013r. zespół w

             26 kwietnia, piątek – zwykły dzień. Pięk-
na, wiosenna pogoda. Szkoła jak zwykle. Na-
uczyciele przemierzają korytarze, uczniowie cze-
kają na rozpoczęcie zajęć. A jednak nie jest to
zwykły piątek w zwykłym tygodniu. To ostatni
dzień nauki dla tegorocznych maturzystów w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadz-
kiem. Trochę trudno uwierzyć, że to już, że ko-
niec.

A jeszcze tak niedawno – rozpoczęcie roku
szkolnego. Spotkania po wakacjach, rozmowy
o tym i o tamtym. I tylko gdzieś z tyłu głowy
myśl, że to ostatni rok w „budzie”. Ale do końca
jeszcze dużo czasu. Nie ma się co martwić na
zapas. Do matury – kilka miesięcy, zdąży się o
tym pomyśleć. A tu, nagle, niespodziewanie  –
TEN piątek, ostatni, naprawdę!!!.
               Na pewno takie myśli przebiegały przez
głowę niejednemu maturzyście. To było widać
na ich twarzach. Takie niby zaskoczenie, a może
ulga, kto to wie. TEN piątek był naprawdę szcze-
gólny. Klasy młodsze przygotowały dla swoich

 Leć baloniku, leć !

starszych kolegów niespodziankę w tym dniu.
Jak co roku tym prezentem były piękne, duże
kolorowe balony. Ale nie takie zwykłe, tylko
specjalne. Każdy maturzysta otrzymał swój ba-
lon. Balon został zaopatrzony w informację do
kogo należy, z jakiej szkoły pochodzi jego wła-
ściciel, w adres mailowy szkoły i prośbę o wia-
domość gdzie balon wylądował. Cała szkoła ze-
brała się na boisku, ten ostatni raz w tym skła-
dzie. Po kilku wzruszających przemowach i cie-
płych słowach uczniowie wypuścili swoje ba-
lony w powietrze. A one wznosiły się wysoko,
coraz wyżej ….. aż zniknęły gdzieś na niebie.
Był to bardzo wzruszający moment. Żaden z ba-
lonów ani na chwilę nie zawachał się w swoim
locie.  Może to dobry znak. Taka przepowiednia
na przyszłość. Życzymy więc wszystkim naszym
drogim maturzystom, aby ta wróżba się spełniła.
Wysokich lotów i wysokich ocen na maturze !!!

Dorota Nemś
wychowawca klasy maturalnej

Sukcesy muzyczne uczniów ZSS
przy DPS w Kadłubie

składzie Piotr Bosy, Piotr Pzionka, Bartłomiej Kuczewski, Mateusz
Piszczałka, Marcin Król i Dawid Porada zajął “ I miejsce i został wy-
różniony za prezentację i obycie sceniczne.

Marta Kapica, Lidia Choroba

W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Pol-
sk iej, czy li 2 maja, na  Placu Żero m-
sk iego  w Strzelcach Opolskich zebrali
się  nie t ylko przedstawiciele władz sa-
morządowych , służb mundurowych,  ale
także, i to mimo nie najlepszej pogody,
mieszkańcy  Powiatu Strzeleck iego. Na-
stąpiło uroczy ste po dniesienie  flagi na
maszt, a Ko mendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży  w Strzelcach Opolskich
wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Biało-czerwono by ło także n astęp-
nego dnia, 3 maja, gdy na Górze św. Anny
składan o po d po mn ikiem  k wiat u dla
uczczenia 92 rocznicy III powstania ślą-
skiego (przypomnijmy, że wybuchło ono
w no cy z 2 n a 3 m aja  1 921  r.).   Tu
jednak właściwie pojawiły się tylko ofi-
cjalne delegacje. Faktem jest jednak, że
główne uroczystości zaplanowano na 25
maja.

Pod
znakiem

biało
-czerwonej


