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Czwarty z kolei (poprzednie od-
by³y siê w roku 1985, 1995, 2005), a
mo¿e i pi¹ty (bo jeden byæ mo¿e zo-
sta³ zwo³any za dyrektora Lubosa)
zjazd dawnych uczniów LO w Za-
wadzkiem zgromadzi³ 250 absolwen-
tów (nie licz¹c osób towarzysz¹cych)
- mówi dyrektor Ryszard Pagacz.
- Najstarsi pamiêtaj¹cy o swej �sta-
rej budzie� to maturzy�ci z rocznika
1951! Wprawdzie by³o to tylko
dwóch absolwentów, ale za to jaka
rado�æ, ze ci¹gle o szkole pamiêtaj¹. I
ciekawostka - przyjecha³ do nas rów-
nie¿ pan, który wprawdzie do nasze-
go liceum nie chodzi³, ale za to chodzi³
do zawadczañskiego gimnazjum w
czasie ostatniej wojny. Najm³odsi

Zjazd absolwentów

�zjazdowicze� maturê zdawali w roku
2004. Dla tych, którzy zdawali j¹
pó�niej zwi¹zki ze szko³¹ wydaj¹ siê

nie tak odleg³e, by przyje¿d¿aæ na
spotkanie dawnych kolegów - �mieje
siê dyrektor Pagacz.

W dniu 29.09.2010 uczennice kla-
sy II zasadniczej szko³y zawodowej
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich w zawodzie
sprzedawca uczestniczy³y w szkole-
niu STOP 18. Jest ono czê�ci¹ Progra-
mu Odpowiedzialnej Sprzeda¿y
STOP18!, który zosta³ uruchomiony
w 1998 roku. Jego celem jest ograni-
czenie niepe³noletnim dostêpu do
wyrobów tytoniowych w punktach
sprzeda¿y.

Program STOP18! jest najwiêksz¹
w Polsce akcj¹ zapobiegaj¹c¹ dostê-
powi niepe³noletnich do wyrobów ty-
toniowych. Od pocz¹tku Programu
STOP18!, znacznie wzros³a liczba
punktów sprzeda¿y, w których nie-
pe³noletni nie kupi¹ wyrobów tyto-
niowych. Niemniej wspomniane 64%
sprzedawców, wci¹¿ niekorzystaj¹-

cych z przys³uguj¹cego im uprawnie-
nia do sprawdzenia dokumentu to¿-
samo�ci. 4700 prób zakupu wyrobów
tytoniowych, przeprowadzonych w
47 miastach przez pe³noletnich, ale
wygl¹daj¹cych na mniej ni¿ 18 lat an-
kieterów SMG/KRC, blisko 3000 za-
koñczy³o siê podaniem Tajemnicze-
mu Klientowi papierosów. Od pocz¹t-
ku istnienia Programu STOP18! prze-
strzeganie prawa poprawi³o siê dziê-
ki dzia³aniom edukacyjnym i wspó³-
pracy ze Stra¿¹ Miejsk¹ i Policj¹. Naj-
nowsze badania potwierdzaj¹, ¿e ist-
nieje potrzeba kontynuacji kampanii
zwiêkszaj¹cej �wiadomo�æ prawa i
konsekwencji jego ³amania w�ród
sprzedawców. Ju¿ dzi� a¿ 94% sprze-
dawców wyrobów tytoniowych wie
o swoim prawie do legitymowania
m³odo wygl¹daj¹cych klientów. Za

sprzeda¿ papierosów osobie niepe³-
noletniej sprzedawcy grozi mandat w
wysoko�ci 500 z³otych lub nawet
5000 z³ grzywny. Mimo to czê�æ
sprzedawców �wiadomie ³amie pra-
wo, licz¹c ¿e uda siê im pozostaæ bez-
karnym lub te¿ zyski bêd¹ wiêksze
od kosztów mandatów.
Szkolenie dla m³odych sprzedawców
w ZSZ nr 1  w Strzelcach Op. by³o
prowadzone we wspó³pracy z Wy-
dzia³em Prewencji Komendy Powia-
towej Policji w Strzelcach Opolskich.
Sier¿ant sztabowy Adam Tymiñski
przypomnia³ przysz³ym sprzedaw-
com wyrobów tytoniowych o obo-
wi¹zuj¹cym prawie. Omówiono prze-
pisy prawne, sposoby sprzeda¿y
wyrobów tytoniowych oraz przeæwi-
czono, jak odmawiaæ nieletnim sprze-
da¿y. Zaprezentowano dwa filmy
pokazuj¹ce, w jaki sposób asertyw-
nie odmawiaæ sprzeda¿y wyrobów
tytoniowych niepe³noletnim oraz jak
sobie radziæ z agresywnym klientem.
Szkolenie zakoñczy³ test ze znajomo-
�ci zasad sprzeda¿y wyrobów tyto-
niowych. Uczestnicy otrzymali dy-
plomy potwierdzaj¹ce znajomo�æ pra-
wa w zakresie sprzeda¿y wyrobów
tytoniowych nieletnim. Mamy na-
dziejê, ¿e dziêki takim szkoleniom
�wiadomo�æ sprzedawców wzro�nie,
a liczba nieletnich pal¹cych siê zmniej-
szy.

Miros³awa Stañczak

Szko³a odpowiedzialnej sprzeda¿y

Najlepsz¹ form¹ terapii w pracy
z dzieckiem niepe³nosprawnym inte-
lektualnie jest umo¿liwienie mu od-
czuwania i odbierania �wiata ze-
wnêtrznego wszelkimi zmys³ami, po-
niewa¿ bardziej dociera do niego to,
co jest w stanie zobaczyæ z bliska,
czego mo¿e pos³uchaæ na ¿ywo, b¹d�
dotkn¹æ i poczuæ. Dlatego, gdy zro-
dzi³ siê pomys³, aby zabraæ grupê
uczniów na koncert zespo³u �Feel� w
pobliskim Grodzisku, nie waha³y�my
siê ani chwili. Gdy otrzyma³y�my
wstêpne zgody rodziców i pani dy-
rektor szko³y, og³osi³y�my tê wspa-
nia³¹ nowinê dzieciom. �Jedziemy na
koncert!�, �Hura, naprawdê?�, �Prze-
cie¿ to mój idol z telewizji�, �Pani nas
nabiera� - krzyczeli uczniowie z nie-
dowierzaniem � ich rado�æ nie mia³a
granic.

Tego dnia nie mogli doczekaæ siê
nawet najbardziej wytrwali fani ze-
spo³u �Feel�.

W niedzielê 26 wrze�nia, mimo
niesprzyjaj¹cej aury, t³umy pojawi³y
siê pod festynowym namiotem.
W�ród nich i my � uczniowie Zespo-
³u Szkó³ Specjalnych w Zawadzkiem
wraz z nauczycielami. Dziêki ¿yczli-
wo�ci organizatorów tej imprezy oraz
s³u¿b porz¹dkowych (policji i stra-
¿y) mieli�my okazjê uczestniczyæ w
koncercie bardzo blisko � tu¿ pod
sam¹ scen¹. Czuli�my siê naprawdê
wyj¹tkowo, bior¹c pod uwagê bezpie-

czeñstwo i blisko�æ estrady na której
królowa³ �Feel�.

Publiczno�æ bardzo gor¹co przy-
jê³a gwiazdê wieczoru. Piotr Kupicha
swoim wokalem rozgrzewa³ wszyst-
kich zebranych �do czerwono�ci�.
Nasi uczniowie równie¿ bawili siê fan-
tastycznie. �piewali najbardziej zna-
ne piosenki, np. �Jak anio³a g³os�, �A
gdy jest ju¿ ciemno�, skakali w rytm
muzyki, tañczyli i bili brawa. Wielkie
wra¿enie zrobi³y na nas równie¿ po-
kazy pirotechniczne.

Po zakoñczonym koncercie spo-
tka³a nas kolejna niespodzianka. Piotr
Kupicha wraz z cz³onkami zespo³u
wyszed³ do swoich fanów. Mieli�my
niesamowite szczê�cie, poniewa¿
przeszed³ i do naszej grupy, serdecz-
nie nas przywita³, umo¿liwi³ zrobie-
nie kilku pami¹tkowych zdjêæ oraz
rozda³ uczniom autografy. Na koniec
¿yczy³ du¿o zdrowia. Dla naszych
wychowanków by³ to wyj¹tkowy
moment, bowiem ¿adne z nich nie
�ni³o, ¿e tego wieczoru bêd¹ tak bli-
sko swojego ukochanego artysty, ¿e
bêdzie tak mi³o, a na pewno, ¿e do-
stan¹ autografy czy zamieni¹ z Nim
kilka s³ów.

Pozytywne emocje wype³ni³y
nasze serca. Dziêki temu wydarzeniu
�wiat widziany oczyma niepe³no-
sprawnego ucznia sta³ siê bardziej
kolorowy, bardziej intensywny, pe-
³en rado�ci, szczê�cia i energii � tak
magiczny jak muzyka zespo³u �Feel�.

�Niezapomniane
Feel � owanie�

To piêkne wydarzenie artystyczne na d³ugo pozostanie w naszej pa-
miêci. Dziêkujemy serdecznie wszystkim osobom, które przyczyni³y siê
do umo¿liwienia uczestnictwa w koncercie zespo³u �Feel�.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem wraz z
nauczycielami

wniosku udzielono pomocy ze �rodków PFRON na utrzymanie sprawno�ci
technicznej posiadanego przez osobê niepe³nosprawn¹ wózka inwalidzkiego o
napêdzie elektrycznym.

Uprzejmie informujemy, ¿e terminy sk³adania wniosków up³ywaj¹:
- w ramach obszaru C programu - z dniem 11 pa�dziernika 2010 roku,
- w ramach obszaru D programu - z dniem 15 listopada 2010 roku.

Za datê z³o¿enia wniosku uwa¿a siê datê jego wp³yniêcia do Oddzia³u
PFRON, a w przypadku wniosków sk³adanych drog¹ pocztow¹, datê stempla
pocztowego.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce programu pn. �PEGAZ 2010� oraz dru-
ki wniosków mo¿na uzyskaæ w  Oddziale Opolskim Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Opolu przy ul. Bronis³awa Kora-
szewskiego 8-16, w godzinach  od 7.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej
PFRON: www.pfron.org.pl (zak³adka: Programy i zadania PFRON).

PEGAZ 2010
- obszar C oraz  D
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W dniu 25.09.2010 emeryci PZE-
RiJ �Miasto� przy piêknej pogodzie
oraz w piêknym miejscu jakim jest
gospodarstwo agroturystyczne Kry-
styny i Janusza Wnuk w Czarnoci-
nie- Granica, po¿egnali lato. W tym
spotkaniu uczestniczy³o 57 cz³onków
ko³a, wy�mienicie siê bawi¹c. Zrobili-
�my sobie wycieczkê po rezerwacie
�Bo¿e Oko�, którego niejeden emeryt
nie zna³, zapoznali�my siê z prze-
piêkn¹ okolic¹ i przyrod¹.

W imieniu wszystkich uczestni-
ków pragnê podziêkowaæ za mi³e
przyjêcie gospodarzom.

Przewodnicz¹ca ko³a
Stanis³awa Gerlich

Po¿egnanie lata


