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Pocz¹tek lipca

Od kiedy konflikt miêdzy wicestarost¹ a dyrektorem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie zacz¹³ narastaæ � trudno powiedzieæ. G³o�no zaczê³o byæ o
nim dopiero wtedy, kiedy pracownice PCPR w tej sprawie wystosowa³y list
do radnych powiatu, na prywatne adresy i do dwóch gazet � Nowej Trybuny
Opolskiej i Strzelca Opolskiego. Do adresatów pisma dotar³y przed sesj¹ Rady
Powiatu.

25 lipca
Sesja Rady
P o w i a t u .
Punkt �spra-
wy bie¿¹ce�.
Wicestarosta
Gaida sk³ada
o�wiadczenie
w kwestii  li-
stu. Na wnio-
sek radnego Bogusza � list trafia do Komisji Rewi-
zyjnej, która ma siê zaj¹æ wyja�nieniem ca³ej sprawy.

26 lipca
NTO publikuje pierwszy tekst (dwa dni pó�niej drugi), w którym pisze, ¿e
�pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opol-
skich zarzucaj¹ wicestaro�cie Waldemarowi Gaidzie nepotyzm oraz nadu¿y-
wanie w³adzy. Kilka dni temu wystosowali do radnych powiatu pismo z pro�b¹
o powo³anie specjalnej komisji, która by zbada³a poczynania wicestarosty
oraz wyja�ni³a sprawê rzekomego nagrywania rozmów przez jego ¿onê�.
Na internetowym forum pojawiaj¹ siê pierwsze opinie.

Tego samego dnia
rozmawiam z jedn¹ z autorek listu. Dowiadujê siê, ¿e w�ród jego adresatów nie
by³o �Powiatu Strzeleckiego�, bo skoro pismo wydawane jest przez starostwo
� reakcja by³aby nieobiektywna. W ka¿dym razie umawiamy siê na rozmowê
po weekendzie, 30 lipca.
Wicestarosta Waldemar Gaida, z którym rozmawiam jeszcze w pi¹tek, 27
lipca, odrzuca wszystkie zarzuty,  jakie zosta³y mu postawione, ³¹cznie z
nagrywaniem rozmów przez jego ¿onê.
- Rada Powiatu podejmie decyzjê po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej.
Chcia³bym jednak zaznaczyæ, ¿e istot¹ problemu jest kwestia zasadno�ci za-
rzutów, a nie s¹d nad Gaid¹ � dodaje.

Tak g³o�nej sprawy od paru lat nie by³o w Strzelcach Opolskich. 30 lipca
Ilo�æ wpisów na internetowym fo-
rum ro�nie.

Spotkanie z autorkami listu.
Nie chcemy o tym mówiæ. Po week-
endzie zdecydowa³y�my, ¿e nie bê-
dziemy wiêcej wypowiadaæ siê pu-
blicznie.

Dyrektor PCPR Bernard Klyta:
Starosta prosi³, by na razie nie udzie-
laæ wiêcej wywiadów w tej sprawie.

Starosta Józef Swaczyna:
Emocji zwi¹zanych z t¹ spraw¹ by³o
ju¿ wystarczaj¹co du¿o. Wyja�nie-
nie nale¿y teraz do Komisji Rewi-
zyjnej. Tak zdecydowa³a Rada Po-
wiatu. Nie s¹dzê, by trzeba by³o jesz-
cze cokolwiek dopowiadaæ przed za-

jêciem przez ni¹ stanowiska. A to
poznamy na nastêpnej se-

sji Rady Powiatu �
we wrze�niu.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Hen-

ryk Bartoszek:
Teraz potrzebny jest

spokój. Wszystko nale-
¿y dok³adnie zbadaæ i bêdzie to robiæ
Komisja Rewizyjna wed³ug ustalone-
go przez siebie harmonogramu.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
Jerzy Krupok:
Pierwsze spotkanie komisji zosta³o
zaplanowane na 1 sierpnia. Zacznie-
my od zapoznania siê z dokumenta-
mi. Dopiero na kolejne posiedzenia
bêdziemy zapraszaæ te osoby, od któ-
rych mo¿emy oczekiwaæ wyja�nieñ.
Swoj¹ opiniê przedstawimy radnym
pod koniec wrze�nia, na ten termin
zaplanowana jest nastêpna sesja
Rady Powiatu. Nie przypuszczam,
by potrzebne by³o zwo³anie sesji nad-
zwyczajnej, choæ w tej chwili nie
mo¿na tego wykluczyæ.

31 lipca
W prasie pojawiaj¹ siê dwa kolejne
teksty. Kolejne opinie - w internecie.
Poza adresatami listu nikt nie zna jego
tre�ci w ca³o�ci.

Marta Górka

- Ma³e pieniadze, za to zapew-
niaj¹ce styczno�æ z najciemniejszy-
mi stronami ¿ycia. Jak policjanci siê
napatrz¹ na to, co dzieje siê w czte-
rech �cianach mieszkañ, jak wezm¹
udzia³ w ilu� tam interwencjach, jak
po raz kolejny bêd¹ musieli zaj¹æ siê
zapewnienim bezpieczeñstwa ma³e-
mu dziecku, jak by³o na przyk³ad
wczoraj (30 lipca), kiedy siedmiolat-
ka, którego tata mia³ powy¿ej 2 pro-
mili alkoholu we krwi, musieli zawie�æ
do siostry ojca � to ¿ycia rodzinnego
siê odechciewa. No i jeszcze ta pra-
ca... Oficjalnie � 8 godzin. Ale tak na-
prawdê rzadko mo¿na spotkaæ kogo�,
kto by tak krótko pracowa³. Norma
to raczej 10-12 godzin. Norma nieofi-
cjalna, oczywi�cie. No wiêc jak siê
dziwiæ, ¿e do policji id¹ zapaleñcy?
Ona sama jest najlepszym przyk³a-
dem.
- Urodzi³am siê policjantk¹! -
mówi. - Nie chcia³am byæ nikim in-
nym, nawet w najwcze�niejszym dzie-
ciñstwie, kiedy dziewczynki chc¹
zostaæ nauczycielkami, sprzedaw-
czyniami czy mamusiami. I zosyta³a
policjnatk¹. Przez 10 lat pracowa³a
w Komendzie Wojewódzkiej w Opo-
lu, w logistyce.
- Do Strzelec przenios³am siê, bo
chcia³am zmieniæ rodzaj s³u¿by. W³a-
�nie prewencja jest bardzo wdziêcz-
nym jej rodzajem, bo to nie tylko za-
pobieganie, ale i profilaktyka � wyja-
�nia.

Z racji swojej specjalizcji uczest-
niczy³a w �trójkach Giertycha�
sprawdzaj¹cych w szko³ach poziom
agresji. I nie jest zachwycona ani mi-
nisterialnym porgramem, ani tym, co
w szko³ach siê dzieje. Nawet nie cho-

Do policji id¹ zapaleñcy
dzi o to, ¿e dizeje siê �le, ale o to, ¿e
teog co rzeczywi�cie jest z³e � nie
chc¹ widzieæ ani dyrektorzy, ani na-
uczyciele, ani uczniowie.
- Kiedy byli�my w ma³ych wiej-
skich szko³ach � wszyscy podkre-
�lali, jak to u nich jest super, jaka
wspania³a atmosfera i jaki spokój �
mówi komisarz Dec. - A to nie jest do
koñca prawda. Zamyka siê oczy na
wiele rzeczy, o których powinno siê
mówiæ g³o�no. Niepokoj¹cych zda-
rzeñ nie ma w samej szkole? A mo¿e
uczniowie jednak tu¿ obok szkol-
nych murów ju¿ nie s¹ tacy spokoj-
ni? I co, o tym lepiej nie wiedzieæ, bo
do czego� tam dosz³o nie w szkole
tylko 300 metrów od niej?! Szko³¹
podstawow¹, która w mojej opinii jest
dobra, jest strzelecka �Dwójka� na
Mokrych £anach. Nie chodzi mi na-
wet o to, ¿e tam zupe³nie nie docho-
dzi do ¿adnych incydentów, ale ra-
czej o to, ¿e wszyscy bez wyj¹tku
anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y i wszyst-
kich nauczycieli, i rodziców, i uczniów
interesuje to, co siê w szkole dzieje.
- W komendzie powiatowej poli-
cji w Strzelcach Op. Pracuje 10 ko-
biet, dwie z nich w ogniwie patrolo-
wo-interwencyjnym. Bardzo ener-
giczne, przyjemnie patrzeæ, jak pra-
cuj¹ � mówi opani komisarz. - Wszy-
scy idealizuj¹ obraz, dopóki nie za-
czn¹ pracowaæ. Okazuje sie, ¿e nie
jest tak ró¿owo, jak my�leli. Ale có¿
� s¹ zapaleñcami i zostaj¹. Potem z
zazdro�ci¹ ogl¹daj¹ W-11. W ¿yciu
nigdy tak szybko nie ma siê wyni-
ków badañ, nie rozwi¹zuje siê powa¿-
nych spraw w ci¹gu kilku godzin, ale
oglada sie te¿ z nadziej¹: mo¿e u nas
te¿ tak bêdzie.

Zanotowa³a M. Górka
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Fundacja Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania
Inicjatyw Lokalnych w Opolu

Z A P R O S Z E N I E

Europejski Fundusz Spo³eczny
w latach 2007-2013

7 sierpnia 2007 (wtorek)
w Starostwie Powiatowym

w Strzelcach Opolskich

dy¿urowaæ bêdzie pracownik Regionalnego O�rod-
ka Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Regional-
ne O�rodki EFS to sieæ instytucji dzia³aj¹ca w ca³ej
Polsce, wspieraj¹ca projekty finansowane ze �rod-
ków EFS. Pracownicy O�rodka:
DORADZAJ¥ JAK NAPISAÆ W£ASNY PRO-
JEKT SZKOLENIOWY, JAK SKORZYSTAÆ Z
MO¯LIWO�CI FINANSOWANIA SZKOLEÑ,
JAK UZYSKAÆ PIENI¥DZE NA ZA£O¯ENIE
W£ASNEJ FIRMY.

Udzia³ w spotkaniu i wszystkie us³ugi
O�rodka s¹ bezp³atne.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2,  od godz. 10:00

Uczniowie i przed-
szkolaki z kad³ubskiej
szko³y w ramach let-
niej pó³kolonii odwie-
dzi³y nasze starostwo.
Prawie piêædziesiêcio-
ro dzieci wraz z opie-
kunami przywita³ sta-
rosta Józef Swaczyna.
Dzieciaki zajê³y miej-
sca przygotowane
tego dnia na obrady
radnych powiatu
strzeleckiego. Mówi-
³y, ¿e czuj¹ siê �wiet-

nie na miejscach powa¿anych radnych. Starosta opowiedzia³
pó³kolonistom jak, dzia³a powiat albo co, gdzie mo¿na za³a-
twiæ. Odwiedziny zakoñczy³y siê s³odkim poczêstunkiem.

W tym roku wakacje s¹ nieco �ka-
pry�ne� , pogoda nas nie rozpiesz-
cza � raz zimno, raz upa³ nie do znie-
sienia. Trudno cokolwiek zaplanowaæ.
Wpadli�my jednak na pomys³, ¿eby
upiêkszyæ teren wokó³ naszej szko-
³y. Pod koniec maja byli�my na wy-
cieczce w gospodarstwie ogrodni-
czym w Zakrzowie (ko³o Gogolina).
Ach, jaka to by³a fascynuj¹ca przy-
goda! Zobaczyli�my �wiat w ró¿nych
kolorach, piêkny i pachn¹cy!

Pañstwo Urszula i Krzysztof
Nowakowie opowiadali nam o ró¿-
nych ciekawostkach fascynuj¹cego
�wiata ro�lin. Wzbogacili�my nasz¹
wiedzê o pielêgnacji kwiatów, któr¹
w³a�nie teraz postanowili�my wyko-
rzystaæ. Dostali�my w prezencie sa-
dzonki wielu kwiatów �aksamitki,
surfinie, begonie.

Posadzili�my je na jednym klom-
bie, jednak¿e po d³u¿szej obserwacji
stwierdzili�my, ¿e maj¹ za  ma³o miej-

sca. Postanowili�my, ¿e jeszcze raz
zabawimy siê w ogrodników i rozsa-
dzimy je wokó³ ca³ej szko³y. Zadanie
nie by³o ³atwe, musieli�my uwa¿aæ
aby nie uszkodziæ piêknych ro�linek
oraz dobrze rozplanowaæ nasz¹ pra-
cê. Oczywi�cie by³o warto � wokó³
szko³y jest piêknie i kolorowo. Bê-
dziemy ca³e lato pamiêtaæ o pielêgna-
cji naszych kwiatów, tak ¿eby we
wrze�niu wszyscy, którzy przyjd¹
do szko³y mogli je podziwiaæ.
     Teraz dopiero u�wiadamiamy so-
bie, jaka trudna jest praca ogrodni-
ków.

Serdecznie dziêkujemy za wzbo-
gacenie naszej wiedzy na temat ogrod-
nictwa.

Uczniowie Niepublicznej Szko³y
Podstawowej w Grodzisku:

Aleksander Pato³a,
Tomasz Ploch � kl.V

Natalia Gawlik, Ania Koj � kl.IV

Projekt wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

PRACOWITE  WAKACJE

Zdecyduje Komisja

Pó³kolonie w starostwie?


