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Samorz¹d równych szans � to
zaszczytny tytu³. Tym bardziej cie-
szy, ¿e po raz drugi.  A do idea³u
jeszcze daleko, czy ju¿ ca³kiem
blisko?

To rzeczywi�cie zaszczyt,  ¿e po
raz drugi otrzymali�my tak wyj¹tkowe
wyró¿nienie. Choæ satysfakcja �z do-
konanych dzia³añ jest du¿a, w perspek-
tywie jeszcze du¿o pracy przed ca³ym
zespo³em projektowym i naszymi be-
neficjentami, a tym samym jeszcze
daleko nam do idea³u. Nie oszukujmy
siê, nasz projekt to tylko kropla w mo-
rzu potrzeb wszystkich niepe³nospraw-
nych osób naszego powiatu. Ale doko-
namy wszelkich starañ, aby w przysz³o-
�ci dotrzeæ do wiêkszego grona osób
niepe³nosprawnych i tym samy spra-
wiæ, aby ¿y³o im siê lepiej i mieli oni
mo¿liwo�æ do dalszego rozwoju i pe³-
niejszej integracji.

Kolejne wyró¿nienie to, jak
widaæ, potwierdzenie dobrego kie-
runku w dzia³aniach PCPR. Spo-
dziewa³ siê Pan takiego uznania?

Ciesz¹ mnie te s³owa, a zw³aszcza
i¿ wypowiada je osoba postronna. Czy
spodziewa³em siê takiego wyró¿nienia?
Sam nie wiem. Z jednej strony, wiem i¿
zespó³ projektowy, z którym wspólnie
realizowa³em ten projekt to grono pro-
fesjonalnych ludzi, oddanych swojej
pracy, a z drugiej strony nie jeste�my
przecie¿ jedyn¹ instytucj¹ która dzia³a
na rzecz osób niepe³nosprawnych, wiêc
to wyró¿nienie by³o mi³¹ niespodziank¹
i zaskoczeniem dla mnie jako Dyrek-
tora jednostki i dla ca³ego zespo³u pro-
jektowego. Tym samym w moim od-

Na zdjêciu - zespó³ projektowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, reali-
zuj¹cego nagrodzony projekt �18+ - równe szanse i mo¿liwo�ci�

Równe szanse dla wszystkich
rozmowa z Bernardem Klyt¹, dyrektorem PCPR

czuciu PCPR obra³o dobry kierunek
swojego dzia³ania i liczê, i¿ w przysz³o-
�ci równie¿ bêdziemy doceniani.

Czy wszystkie samorz¹dy bo-
rykaj¹ siê z podobnymi problema-
mi osób niepe³nosprawnych i wy-
kluczenia spo³ecznego?

Trudno jest mi okre�liæ problemy
z jakimi borykaj¹ siê inne samorz¹dy,
choæ rzeczywi�cie widoczne jest, i¿ kry-
zys gospodarczy odbi³ siê negatywnie
na wszystkich instytucjach
dzia³aj¹cych na rzecz osób nie-
pe³nosprawnych. Patrz¹c
przez pryzmat dzia³alno�ci na-
szego PCPR  mogê stwierdziæ,
i¿ dziêki wsparciu Unii Euro-
pejskiej mieszkañcy powiatu
strzeleckiego nie odczuwaj¹, a¿
w tak drastyczny sposób ci¹-
g³ych ciêæ w ramach �rodków
PFRON z zakresu rehabilitacji
spo³ecznej. �rodki PFRON,
które otrzymujemy staramy siê
przeznaczaæ na najpilniejsze
potrzeby mieszkañców nasze-
go powiatu, natomiast nie ukry-
wam, i¿ pozyskiwane przez nas
�rodki Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego stwarzaj¹ dodat-
kow¹ szansê na to, aby osoby
niepe³nosprawne mog³y reali-
zowaæ swoje pasje.

W tym miejscu chcia³bym
przekazaæ najserdeczniejsze
podziêkowania Radzie Powia-
tu, Zarz¹dowi, beneficjentom,
ca³emu zespo³owi projektowe-
mu oraz tym wszystkim, któ-
rzy przyczynili siê do realiza-

cji w/w projektu - za ich ogrom pracy,
wysi³ek, trud i cierpliwo�ci.

Gdyby wymieniæ  to, co ju¿ uda-
³o siê zrobiæ w wyrównywaniu
szans niepe³nosprawnych � co wy-
mieni³by Pan na pierwszym miej-
scu? A z czym nale¿a³oby siê zmie-
rzyæ w kolejnych dzia³aniach? O
takich wyzwaniach mówiono pod-
czas gali w Zakopanem?

My�lê, i¿ najwiêkszym sukcesem
naszego projektu w odniesieniu do wy-
równywania szans osób niepe³nospraw-
nych jest mo¿liwo�æ odbywania, nie-
jednokrotnie bardzo kosztownych kur-
sów edukacyjnych. Du¿a ró¿norodno�æ
tych kursów stanowi jeden z atutów
naszego projektu. Beneficjenci mieli do
wyboru kursy: komputerowy, jêzyka
angielskiego, wiza¿u oraz prawa jazdy.
Kolejnym plusem projektu �18+ nowe
szanse i mo¿liwo�ci� jest mo¿liwo�æ
korzystania ze wsparcia i pomocy psy-
chologa, doradcy zawodowego oraz te-
rapeuty. Podczas rozmów z wykwalifi-
kowanymi specjalistami nasi benefi-
cjenci mogli nabyæ umiejêtno�ci kre-
owania w³asnej osoby, a tak¿e wzmoc-
nili wiarê we w³asne si³y i tym samym
stali siê bardziej warto�ciowi na rynku
pracy.

(mg)

Ad multos annos!

26 pa�dziernika Pani Feliksa Bylica z Porêby obchodzi³a swój Jubileusz 90 urodzin.
W tak wyj¹tkowym dniu nie mog³o zabrakn¹æ ¿yczeñ od w³adz powiatu, które w jej
imieniu wraz z prezentem i koszem s³odko�ci przekaza³ starosta Józef Swaczyna.
Do najlepszych ¿yczeñ wielu dalszych lat zdrowia, rado�ci i u�miechu do³¹czamy
równie¿ swoje - ad multos annos!

Po bloku uchwa³ sta³y ju¿ go�æ na sesji
Józef Cwielong stwierdzi³: � Moim i
waszym obowi¹zkiem jest poruszanie
dra¿liwych spraw, a nie zmiatanie ich
pod dywan. Pyta³ o to, jak starosta wy-
obra¿a sobie restrukturyzacjê PKS-u
przy obecnej strukturze zatrudnienia,
o op³aty pobierane za samochody spro-
wadzone z zagranicy, o to, co siê robi
dla tworzenia nowych miejsc pracy i
czy starosta pracowa³ w spó³ce Bakops.
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyj-
nej Jerzy Krupok poinformowa³
Radê, ¿e Komisja Rewizyjna rozpatry-
wa³a skargê Jana Domaga³y z Komer-
cyjnych Linii Autobusowych LUZ, ale
nie dopatrzy³a siê nieprawid³owo�ci w
dzia³aniach zarz¹dcy drogi i uzna³a skar-
gê za bezzasadn¹.
G³os zabra³ radny Jan Bogusz: � Czte-
ry lata minê³y. Chcia³bym w imieniu
Klubu Radnych Ziemi Strzeleckiej po-
dziêkowaæ za stworzenie prawie kole-
¿eñskiej atmosfery, Staro�cie za udo-
stêpnienie pomieszczenia do odbywa-
nia spotkañ klubu, a wszystkim Pañ-

Ostatnia sesja
stwu chcia³bym ¿yczyæ wszystkiego do-
brego.

Przewodnicz¹cy poprosi³ seniora w
gronie radnych Jana Cie�lika o od-
s³oniêcie pami¹tkowego tableau.

Józef Swaczyna w podsumowa-
niu podkre�li³: � Jeste�my z ró¿nych
opcji, o ró¿nych sympatiach politycz-
nych ale tworzymy jedn¹ powiatow¹
rodzinê. Oby zbli¿aj¹ca siê kampania
wyborcza nas nie poró¿ni³a. ¯yczê
wszystkim tym, którzy startuj¹ - wy-
granej. Pamiêtajmy o tym, ¿e pracuje-
my dla dobra spo³eczno�ci naszego po-
wiatu.

Nastêpnie poproszono wicestaro-
stê Waldemara Gaidê o wrêczenie upo-
minku panu Eugeniuszowi Szymañco-
wi � Honorowemu Obywatelowi Powia-
tu Strzeleckiego, po czym   Przewodni-
cz¹cy Rady Henryk Bartoszek wraz
z Starost¹ Józefem Swaczyna wrê-
czyli radnym drobne upominki.

Tak zakoñczy³a siê ostatnia w tej
kadencji sesja Rady Powiatu.

Adam Kraka
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LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM

W STRZELCACH OPOLSKICH
i REGIONALNY O�RODEK FUNDUSZU SPO£ECZNEGO W OPOLU

serdecznie zapraszaj¹ do udzia³u w spotkaniu informacyjnym pn.:

�Pozyskiwanie �rodków z Funduszy Strukturalnych UE

Priorytet IX, Dzia³anie 9.5
� Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich PO KL�.

które odbêdzie siê w dniu 18.11.2010 roku o godzinie 10.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

przy ulicy Jordanowskiej 2

Podmioty mog¹ce staraæ siê o wsparcie to m.in.:

W ramach dzia³ania mog¹ ubiegaæ o dofinansowanie wszystkie podmioty z wy³¹-
czeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadz¹cych dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ lub o�wiatow¹ na podstawie przepisów odrêbnych).
Podczas spotkania omówione zostan¹ za³o¿enia ogólne Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³ania 9.5 w tym miêdzy inny-
mi typy projektów, kryteria strategiczne, zasady równo�ci kobiet i mê¿czyzn
(standard minimum), wymagania dotycz¹ce stosowania Prawa Zamówieñ Publicz-
nych, wymagania zwi¹zane z przygotowaniem i z³o¿eniem wniosku o dofinanso-
wanie projektu

Zapraszamy wszystkie podmioty, które ju¿ realizuj¹ projekty finansowane z Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego � zapewniamy mo¿liwo�æ konsultacji w sprawie
realizowania i rozliczania projektów z pracownikami ROEFS!!!
Chc¹c wyj�æ naprzeciw Pañstwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udzia³u w
szkoleniu pod nr tel. (077) 4401 705. Wiêcej szczegó³owych informacji udziel¹
Pañstwu pracownicy� Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Karina Altman i
pani Monika Sêtkiewicz- Dusza

Informujemy, ¿e udzia³ w spotkaniu informacyjnym jest bezp³atny. Uczestnikom
zapewniamy materia³y szkoleniowe oraz poczêstunek.

Serdecznie zapraszamy!!!

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

O tym, co mo¿na by robiæ w ¿yciu,
zaczê³a siê zastanawiaæ wtedy, kiedy
skoñczy³ siê najpierw urlop macierzyñ-
ski, a potem kolejne wychowawcze
(dzieciaków jest trójka). Wiedzia³a jed-
no � praca w szkole to jednak nie dla
niej, germanistki z wykszta³cenia. Osta-
tecznie do w³asnego biznesu przekona-
³a siê nie tylko obserwuj¹c mamê, któ-
ra radzi³a sobie ca³kiem dobrze, ale i
wtedy, gdy pojawi³a siê mo¿liwo�æ sko-
rzystania z dotacji Powiatowego Urzê-
du Pracy na rozkrêcenie w³asnej dzia-
³alno�ci. Niestety, nie przy pomocy
�rodków unijnych, kiedy dotacja siêga
ok. 40 tysiêcy, ale i 16 tysiêcy z PUP
daje ca³kiem niez³y start.

Dotacji nie dostaje siê �od rêki�;
najpierw trzeba przej�æ szkolenia, z³o-
¿yæ projekt, napisaæ biznes plan i �cze-
kaæ na decyzjê komisji, czy pozytyw-
nie ocenia szanse powodzenia przed-
siêwziêcia.

A pomys³ na w³asny biznes Dag-
mara Galant, bo niej tu mowa, podpa-
trzy³a u mamy: szk³o dekoracyjne, z
okoliczno�ciowymi grawerowanymi
napisami (lub bez), sprzedawa³o siê nie-
�le. Wprawdzie trzeba siê by³o trochê
naje�dziæ (jarmarki, targi, festyny), ale
te¿ gdy szykowa³y siê jakie� wiêksze
uroczysto�ci w ró¿nych organizacjach
czy firmach � stanowi³o oryginaln¹
pami¹tkê, trofeum czy formê podziê-
kowania np. za lata pracy. Zw³aszcza

Pomys³ na� szk³o
¿e grawer nadaje mu niepowtarzalny
charakter. I w ten sposób mo¿emy zdo-
byæ upominek na ka¿d¹ okazjê i dla
ka¿dego.
- Szk³o � zarówno ozdobne, jak i u¿yt-
kowe - mamy dobrej jako�ci, wspó³-
pracujemy przecie¿ z licz¹cymi siê w
Polsce hutami � mówi pani Dagmara.
� Równie¿ grawerzy, którzy na nasze
zamówienie wykonuj¹ napisy czy gra-
fikê na szkle � znaj¹ siê doskonale na
swoim fachu. W ci¹gu kilku dni jeste-
�my w stanie zrealizowaæ ka¿de zlece-

nie. Obojêtne, czy wybrany przez klien-
ta egzemplarz szk³a znajduje siê w skle-
pie, czy trzeba go dopiero sprowadziæ.
Sklep, niemal w centrum Strzelec, przy
ul. Krakowskiej, dzia³a od 2 sierpnia br.
Ale wej�cie jest od podwórka � mo¿e
dlatego sprzeda¿ nie sz³a tak, jak ocze-
kiwano. Idzie lepiej, odk¹d na budynku
zawis³ baner ze wskazówkami, jak tra-
fiæ do sklepu. Przewa¿a szk³o bia³e, ale
dziêki �wiecom ozdobnym, wielokolo-
rowym kompozycjom w wazonach i
kwiatom - pe³no tu barw.


