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Jan Kunce
 Artur Go³dyn
LO w ZSO w Strzelcach Op.
Roman Szablicki
 Artur Go³dyn
LO w ZSO w Strzelcach Op.
Adrian Golly
 Artur Go³dyn
LO w ZSO w Strzelcach Op.
Michaela Thomalla
 Artur Go³dyn
LO w ZSO w Strzelcach Op.
Aleksandra Piontek
 Ilona Piontek
LO w ZSO w Strzelcach Op.
Norbert Werner
 Herbert Werner
ZSZ Nr 1 w Strzelcach Op.
Christine Przyby³a
 dr Dorota Maækula
LO w ZSO w Strzelcach Op.
Rafa³ Hirsz
Pawe³ Pagacz
Gimnazjum z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi
w ZSO w Strzelcach Op.
Rafa³ Wolnik
Artur Go³dyn
Gimnazjum Oddzia³ami
Dwujêzycznymi
w ZSO w Strzelcach Op.
Roman Stasiñski
Ilona Hajduk
Gimnazjum z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi
w ZSO w Strzelcach Op.
Piotr Latocha
Jadwiga Wdowik
LO w ZSO w Strzelcach Op.
Anna Kaliciak
Ilona Hajduk
LO w ZSO w Strzelcach Op.
Marcin Spik
Ryszard Pagacz
LO w Zawadzkiem
Mateusz Piestrak
Maria Gomo³a
Gimnazjum z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi
w ZSO w Strzelcach Op.
Anna Przemus
Joanna Drabik
ZSZ Nr 1 w Strzelcach Op.
Marek Grochla
Bernard Janocha
ZSS w Strzelcach Op.
Krzysztof Sieli³o
Bem Roman
ZSS przy DPS w Kad³ubie

Dorota Popik
Ewa Hajduk
SOSW w Le�nicy

Jacek Czarnecki
Ewa Markowska-Neldner
ZSS przy DPS w Zawadzkiem

laureat XXX Olimpiady Jêzyka Niemieckiego - 4 miejsce na szczeblu centralnym

laureat XXX Olimpiady Jêzyka Niemieckiego - 7 miejsce na szczeblu centralnym

finalista na szczeblu centralnym XXX Olimpiady Jêzyka Niemieckiego

finalistka na szczeblu centralnym XXX Olimpiady Jêzyka Niemieckiego

- finalistka etapu centralnego XXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- finalistka etapu wojewódzkiego XXXVI Olimpiady Biologicznej,

zdobywca I miejsca w Mistrzostwach �wiata M³odych Dekarzy

laureatka Grand Prix Miêdzynarodowego Konkursu Regionów Europejskich �Liceali-
�ci w kinie� w Louhans,

- laureat IV Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkó³ Gim-
nazjalnych - 3 miejsce w kraju,
- laureat XI Opolskiego Konkurs Informatycznego - 4 miejsce

- laureat Ogólnopolskiego Konkurs Jêzyka Niemieckiego dla Gimnazjalistów - 4
miejsce,
- laureat VII Wojewódzkiego Konkursu Jêzyka Niemieckiego dla Uczniów Gimna-
zjów - 4 miejsce,

- laureat VII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla gimnazjum, uczestnik
okrêgowego etapu Olimpiady Matematycznej dla gimnazjum,
 - laureat Miêdzynarodowego Konkursu Matematycznego �Kangur Matematyczny�,
 - IV miejsce w Mistrzostwach Polski w Grach Matematycznych i Logicznych,

- laureat etapu wojewódzkiego oraz finalista etapu ponadwojewódzkiego Konkursu
Historycznego �Losy ¿o³nierzy i orê¿a polskiego�,
- uczestnik fina³u ustnego etapu wojewódzkiego XXXIII Olimpiady Historycznej,
- I miejsce w XXXIX Ma³ej Olimpiadzie Matematycznej,

- IV miejsce w XXXIX Ma³ej Olimpiadzie Matematycznej

- finalista Wojewódzkiego Konkurs Jêzyka Angielskiego,
- III miejsce w finale wojewódzkim VI Miêdzynarodowego Konkursu Jêzyka Angiel-
skiego,

- III miejsce w finale Miêdzywojewódzkiego Konkursu Rachunkowo�ci, który obej-
muje województwo dolno�l¹skie i opolskie

- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Technicznej
- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie o Bezpieczeñstwie w Ruchu Drogowym
- IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym
- I miejsce dru¿ynowo w Polskiej Edycji Miêdzynarodowej Ligi Pi³ki No¿nej Osób
Niepe³nosprawnych SENI Cup 2007 w Legnicy oraz awansowa³ do Edycji Miêdzyna-
rodowej, która odbêdzie siê w Toruniu w lipcu 2007
- zwyciêzca VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci �Moja rodzina w
kolorach �wiata� w Praszce
- II miejsce w  edycji wojewódzkiej i zakwalifikowanie na szczebel krajowy IX Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y �Kiedy dzwoniê po stra¿
po¿arn¹?� �
- II miejsce w Mistrzostwach Województwa Opolskiego PTSS �Sprawni Razem� w
tenisie sto³owym w grze pojedynczej,
- zwyciê¿czyni Mistrzostw Województwa Opolskiego PTSS �Sprawni Razem� w bad-
mintonie,
- reprezentowa³ szko³ê w Olimpiadach Specjalnych w Je�dzie Konnej i Turniejach
Gier Zespo³owych w Pi³ce No¿nej i Koszykówce,
- jest cz³onkiem zespo³u muzyczno -wokalnego �Têcza�, z którym bra³ udzia³ w
Festiwalu Piosenki Turystycznej oraz Przegl¹dzie Ma³ych Form Teatralnych,

Imiê i nazwisko
ucznia i opiekuna

Osi¹gniêcia
Z Komunikatu Urzêdu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów:
Mniej programów w pakiecie

za t¹ sam¹ cenê? Zast¹pienie ulu-
bionej stacji inn¹ z powodu si³y
wy¿szej? UOKiK ostrzega przed
nieuczciwymi klauzulami w umo-
wach z operatorami telewizji ka-
blowej

Telewizje kablowe naruszaj¹ in-
teresy konsumentów jak wynika ze
skarg nap³ywaj¹cych do UOKiK. W
umowach zawieranych z abonentami
pojawiaj¹ siê postanowienia, które
wcze�niej zosta³y zakwestionowane
przez s¹d i wpisane do Rejestru
klauzul niedozwolonych. Przedsiê-
biorcy m.in. przyznaj¹ sobie upraw-
nienia do jednostronnej zmiany wa-
runków umowy, uniemo¿liwiaj¹ abo-
nentom odst¹pienie od niej oraz
utrudniaj¹ reklamacjê �wiadczonej
us³ugi.

Z informacji zebranych podczas
prowadzonych postêpowañ wynika,
¿e dostawcy przede wszystkim za-
strzegaj¹ sobie prawo do zmiany
op³aty miesiêcznej bez wcze�niej-
szego poinformowania u¿ytkowni-
ków o tym fakcie. Konsumenci o
podwy¿szeniu ceny dowiaduj¹ siê
otrzymuj¹c ksi¹¿eczkê abonamen-
tow¹ z now¹ warto�ci¹ do uiszczenia
bez mo¿liwo�ci odst¹pienia od umo-
wy. Jest to niezgodne z prawem, po-
niewa¿ o zmianie taryfy powinni
zostaæ poinformowani odpowiednio
wcze�niej tak, by móc wypowiedzieæ
kontrakt.

Kolejn¹ pu³apk¹ pojawiaj¹c¹ siê
w umowach jest zagwarantowanie
sobie przez operatorów mo¿liwo�ci
zmiany oferty programowej w wy-

niku dzia³ania si³ wy¿szych, do któ-
rych telewizje kablowe zaliczaj¹
m.in. przyczyny techniczne. Abo-
nenci pozbawieni s¹ prawa wypo-
wiedzenia umowy, co skutkuje op³a-
caniem �wiadczenia, na które wcze-
�niej nie umawiali siê z operatorem.
Ponadto ograniczane s¹ prawa do
wniesienia reklamacji np. z powodu
nienale¿ytego wykonania umowy.
Przedsiêbiorcy zobowi¹zuj¹ konsu-
mentów do zawiadomienia o wyst¹-
pieniu usterki w nieprzekraczalnym
terminie piêciu dni od dnia jej wyst¹-
pienia. Tymczasem, przepisy przy-
znaj¹ klientom znacznie d³u¿sze ter-
miny sk³adania reklamacji, m.in. 12
miesiêcy od ostatniego dnia okresu
rozliczeniowego, w którym us³uga
zosta³a nienale¿ycie wykonana lub
mia³a byæ wykonana.

Urz¹d przypomina, aby uwa¿-
nie zapoznawaæ siê z tre�ci¹ podpi-
sywanych dokumentów. Warto czy-
taæ regulaminy i za³¹czniki. W przy-
padku umów trzeba sprawdziæ, czy
dostawca nie umie�ci³ we wzorcu klau-
zul, które mog¹ okazaæ siê dla nas nie-
korzystne.

Decyzje Prezesa UOKiK do-
tycz¹ postêpowañ wszczêtych na
podstawie starej ustawy antymono-
polowej, dlatego na operatorów nie
zosta³a na³o¿ona kara finansowa.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym od 21
kwietnia nowym prawem, za naru-
szenie zbiorowych interesów konsu-
mentów, w tym stosowanie klauzul
niedozwolonych, Prezes UOKiK na-
³o¿yæ na przedsiêbiorcê karê finan-
sow¹ do 10 proc ubieg³orocznego
przychodu.

Ma³gorzata P³aszczyk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Wa¿ne dla abonentów
�kablówki�

przez s. Mariê Bobrowsk¹, w ramach
grantów edukacyjnych. Naszym go-
�ciem by³ zespó³ �Claret Gospel� z
Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej w Afry-
ce. Jak sami o sobie powiedzieli - s¹
grup¹ ewangelizacyjn¹, za³o¿on¹
przez polskich misjonarzy klarety-
nów pracuj¹cych na Wybrze¿u.
Czê�æ z nich by³a w Polsce ju¿ po raz
czwarty, niektórzy po raz drugi, dziê-
ki czemu oprócz piêknych tañców i
�piewów afrykañskich mogli�my
us³yszeæ równie¿ pie�ni wykonane
w jêzyku polskim, jak te¿ nasze pol-
skie �dzieñ dobry�, �do widzenia�
oraz �dziêkujê�.
Dla naszych afrykañskich go�ci
uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Kad³ubie przygotowali
krótki program artystyczny, promu-
j¹cy nasz¹ polsk¹ kulturê i tradycjê.
Pó�niej go�cie za�piewali w swoim
rodzimym jêzyku oraz zagrali na afry-
kañskich instrumentach muzycznych,
takich jak: kalabasa, balafon, grzechot-
ki oraz tam-tamy. Wszystkim pie-
�niom towarzyszy³ taniec afrykañ-
ski, do którego zostali zaproszeni
równie¿ uczestnicy spotkania.
Nastêpnie uczestnicy warsztatów

POLSKO � AFRYKAÑSKIE
SPOTKANIE  W KAD£UBIE

misyjnych zaprosili go�ci na wspól-
ny posi³ek, który przy pomocy opie-
kunów i nauczycieli sami przygoto-
wali. Przy jednym stole mo¿na by³o
lepiej siê poznaæ i dowiedzieæ siê na
przyk³ad, jak ¿yje siê ludziom w
Afryce, jak wygl¹da pora deszczo-
wa, kiedy zaczyna siê u nich rok
szkolny oraz ile czasu plecie siê war-
kocze, które mia³a na g³owie jedna z
uczestniczek spotkania (jako cieka-
wostkê zdradzimy, ¿e plot³y je czte-
ry osoby przez cztery godziny).
Nastêpnie go�cie odwiedzili nasz¹
wystawê misyjn¹ oraz klasy szkol-
ne. Na koniec by³o wspólne zdjêcie
upamiêtniaj¹ce spotkanie oraz wy-
miana prezentów. Otrzymali�my w
darze hebanowy rze�biony krzy¿
umocowany na g³owie s³onia, my po-
darowali�my symbol  naszego Domu
oplecionego flagami: polsk¹ oraz Wy-
brze¿a Ko�ci S³oniowej, wykonany
przez klasê II Szko³y Przysposabia-
j¹cej do Pracy oraz Pracowniê Tera-
pii Zajêciowej w DPS w Kad³ubie.
By³o to niezapomniane spotkanie nie
tylko dla nas, ale tak¿e dla afrykañ-
skich go�ci, którzy zd¹¿yli siê za-
przyja�niæ z niektórymi z nas.

MBfmm

dok. ze str. 1

Nasi najlepsi
Poni¿ej publikujemy nazwiska uczniów, którzy swoj¹ prac¹ w roku szkolnym 2006-2007 zdobyli licz¹ce siê miejsca w
olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Ich sukcesy nie by³yby jednak mo¿liwe bez ich nauczycieli i wychowaw-
ców - te nazwiska publikujemy kursyw¹.

wo�æ porównania nabytych umiejêt-
no�ci w gronie najlepszych w regio-
nie przed niezale¿n¹ komisj¹. Spo-
�ród 457 uczniów bior¹cych udzia³
w etapie gminnym, reprezentuj¹cych
107 gimnazjów, dumnie brzmi¹cy
tytu³ laureata jest nie lada osi¹gniê-
ciem. W�ród najlepszych o zajmowa-
nej pozycji decyduj¹ ju¿ nie pe³ne
punkty, lecz czêsto ich u³amki. Dla-
tego lokata w pierwszej dziesi¹tce jest
wielkim sukcesem dla uczestnika i
splendorem dla szko³y. Komisja Kon-
kursowa o�wiadczy³a, ¿e poziom te-
gorocznej edycji by³ bardzo wysoki.

Jednym z zadañ by³o uzupe³nienie
brakuj¹cych wyrazów w fragmencie
powie�ci �Z ¿ycia nicponia�, dzie-
wiêtnastowiecznego pisarza pocho-
dz¹cego ze �l¹ska Josepha von
Eichendorffa. Uczniowie zostali wiêc
skonfrontowani z czê�ciowo archa-
icznym jêzykiem, bli¿szym narracji
pokolenia babæ i dziadków ni¿  m³o-
dzie¿y XXI wieku. Ale có¿ siê dzi-
wiæ twórcom konkursowych testów,
skoro w tajemniczy sposób z dnia na
dzieñ znikaj¹ z ministerialnego kano-
nu lektur per³y literatury �wiatowej.
Na szczê�cie bardziej logiczna i przy-

staj¹ca do wspó³czesno�ci by³a edy-
cja konkursu ogólnopolskiego. Tu
tre�ci zadañ dobrane by³y zgodnie ze
�wiatem wyobra�ni m³odego cz³owie-
ka. Naturalnie trzeba by³o wykazaæ
siê wiedz¹ z zakresu szerokiej znajo-
mo�ci ¿ycia politycznego, kulturowe-
go i spo³ecznego naszego s¹siada zza
miedzy. Niewtajemniczonym wyja-
�niê, ¿e mimo nazwy konkurs nie
sprawdza zaawansowania jêzykowe-
go. Jêzyk jest tu tylko narzêdziem
do wyra¿enia tre�ci, a jego znajomo�æ
rozumiana jest sama przez siê.

Artur Go³dyn
nauczyciel jêzyka niemieckiego

Gimnazjum Dwujêzyczne na topiedok. ze str. 5


