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Sesja Rady Powiatu
Blisko 6 godzin trwała ostatnia 

sesja Rady Powiatu. Żadnemu z 
punktów jej porządku obrad nie 
poświęcono tyle czasu, ile debacie 
oświatowej. Konkretniej: projek
towi uchwały o zamiarze likwidacji 
Zespołu Szkół im. A. Kamińskicgo 
w Strzelcach Opolskich. Oto frag
menty dyskusji.

Wicestarosta Waldemar Gaida: - 
Pierwsza część przygotowanej na sesję 
prezentacji dotyczyła sytuacji powiato
wej oświaty, druga natomiast - projektu 
uchwały o zamiarze likwidacji placówki. 
Chciałbym uświadomić wszystkim jedną 
rzecz. Nie Powiat stworzył ustawę o 
systemie oświaty i nie on określił długo
terminowe procedury postępowania. Na 
obecnym etapie mówimy o zamiarze, a nie 
likwidacji. Likwidacja to perspektywa kil
ku miesięcy, która może nastąpić dopiero 
z dniem I września 2013 r.

Odniosę się do faktów. Od 14 lat Rady 
Powiatu nakładają na Zarząd Powiatu 
obowiązek realizacji zadań oświatowych 
mieszczących się w wielkości subwencji. 
1 nie było roku, kiedy powiat musiał dopła
cać do wydatków bieżących z dochodów 
własnych. Rady nakładały na Zarząd takie 
prowadzenie zadań edukacyjnych, że każ
da duża inwestycja musiała być poprzedzo
na pozyskaniem środków zewnętrznych. 
Powiat wyremontował większość szkół 
i stworzył szereg projektów, począwszy 
od grantów edukacyjnych, poprzez zakup 
pomocy dydaktycznych, zainicjowanie 
projektu Najlepszy Uczeń Powiatu, czy 
Nauczyciel Roku. Kolejnym faktem jest 
niż demograficzny. Projekt połączenia 
szkół w Zawadzkiem nie dał powiatowi 
1 min zł oszczędności, a raptem niespełna 
300 tys. zł, ale zakończył się pozytywnym 
wymiarem społecznym. Dziś nikt nie 
mówi, że ktoś jest obcy. Nauczyciele i 
rodzice tworzą wspólnotę szkolną szkoda 
tylko, że inicjatywa gminy uruchomienia 
przewozów dofinansowanych z budżetu 
miasta spowodowała otwarcie przewozu 
w kierunku Śląska, co spowodowało 
„wybyciem” 90% uczniów jednej ze wsi. 
Nasze dotychczasowe działania w zakresie 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego w dobie 
niżu przynoszą sukcesy. Jesteśmy obecnie 
na etapie oceny merytorycznej kolejnego 
projektu z RPO. Jest szansa na pozyskanie 
1 min zł na doposażenie CKZiU. W ostat
nich latach powiat pozyskał ponad 3 min zł 
na miękkie projekty edukacyjne. Fakt, na 
który nie mamy wpływu, to zmiana prze
pisów. Ustawodawca nowelizując prawo 
w zakresie opieki psychologiczno-peda
gogicznej dostrzegł rolę rodzica. To rodzic 
dziś decyduje, do jakiej szkoły pójdzie 
dziecko, nawet gdy ma jakiś defizyt. Ta 
zmiana spowodowała, że część uczniów, 
którzy znaleźliby właściwe miejsce z 
właściwym, dostrzeżeniem walorów tego 
ucznia, trafiła do szkolnictwa masowego. 
Generalizując - gminom zależy z powodu 
niżu, aby pozyskać jak najwięcej uczniów 
w szkolnictwie ogólnodostępnym na 
poziomie podstawowym i gimnazjalnym. 
Za tym idzie subwencja, która jest liczona 
na ucznia. Z drugiej strony rodzice są za
dowoleni, bo jest nauczanie indywidualne, 
klasy integracyjne, zespół rewalidacyjny. 
Szkolnictwo-masowe próbuje walczyć o 
swoje, co czyni też szkolnictwo specjalne, 
alejestzgóry na straconej pozycji. Dziśo 
tym decyduje wola rodzica.

Kolejny fakt dotyczący Zespołu Szkół 
Specjalnych - od 7 lat liczba uczniów w 
tej szkole sukcesywnie maleje. Od 7 lat 
wiemy, że subwencja otrzymywana na 
ucznia nie wystarcza na pokrycie kosztów 
funkcjonowania szkoły, która kiedyś miała 
140 uczniów, a dziś 47. Przez ostatnie 4 
lata, powiat strzelecki z „worka subwen
cyjnego” wydał dodatkowo na tę szkolę 
ponad 2,7 min zł w latach 2009-2012. W 
tym tylko roku jest to 754 tys. zł. Przy
pominacie sobie państwo ubiegłoroczną 
debatę, podczas której mówiłem, że jeśli 
nabór w kształceniu specjalnym się nie 
zmieni, to za rok będziemy debatować 
nad reorganizacją sieci szkół specjalnych. 

O tym też informowałem radę pedago
giczną i dyrektora. Dziś przyszedł czas na 
rozpoczęcie debaty, a nie jej zakończenie, 
co często słyszę. Debata to cykl spotkań, w 
których merytorycznie, punkt po punkcie 
musimy omówić szczegóły. Dziś mówimy 
ogólnie. Powiedziałem na posiedzeniu 
Komisji Edukacji, że to dopiero otwiera 
proces. Ja osobiście, a myślę że takie też 
jest stanowisko Zarządu, nie jesteśmy za 
tym, aby znikła szkoła specjalna z sieci 
naszych szkół. Ale mamy obwarowania, 
których nie możemy obejść. Największe 
obciążenie w wydatkach samorządów to 
płace. Do 76-82% w szkołach. To twarde 
regulacje określone Kartą Nauczyciela, 
która determinuje wynagrodzenia, wy
sokość dodatków i pensum. Samorząd 
nie może być organem założycielskim 
dla np. niepublicznego przedszkola, dla 
uruchomienia przy dobrej kontraktacji i 
szukaniu rozwiązań ludzkich (a takie są) 
czasowej rehabilitacji wczesnego rozwoju 
dziecka. Powiat tego nie może zrobić, a 
stowarzyszenie - tak. Trzeba prowadzić 
normę: szkoła publiczna, albo szkoła 
niepubliczna o uprawnieniach publicznej. 
Trzeba przeanalizować wszystkie za i 
przeciw. Ale determinacja nie może być 
tylko z naszej strony. Gdyby powiat chciał 
się tej szkoły pozbyć, to działałby tak. aby 
zlikwidować, a uczniom zapewnić konty
nuację nauki w Leśnicy. Dlaczego? Aby 
oszczędzić 1.25 min zl w przyszłym roku 
i przeznaczyć je na inne działania eduka
cyjne. Dziś rozmawiamy o alternatywie, 
która jest do przyjęcia, a przynajmniej 
do rozpoczęcia rozmów. Do rozebrania 
czynnika „stowarzyszenie" na części 
pierwsze - jaka formuła, jakie pieniądze, 
wyliczenie wszystkiego. Ale, co już po
wiedziałem na Komisji, nie bez ustępstw 
formalnych. Na pewno stowarzyszenie 
nie będzie realizować Karty Nauczyciela, 
na pewno obecna struktura zatrudnienia 
nie utrzyma się w stowarzyszeniu. Ale jak 
powiat zlikwiduje, to stracimy co najmniej 
9 etatów pedagogicznych. Jeśli przejmie 
stowarzyszenie - moim zdaniem 2-3. Na 
pewno musimy o zwiększeniu pensum - to 
może zmienić stowarzyszenie, my nie. Z 
tym też wiąże się zmiana dodatków. Powiat 
dodaje na dodatki za trudne i uciążliwe 
warunki pracy 15+5+6,5% funduszu wy
nagrodzeń dla funduszu motywacyjnego. 
W skali roku dla ponad 300 nauczycieli 
powiatu to jest ponad 2 min zł. Pewnie - 
albo zabierzemy z dróg, albo zabierzemy 
z kieszeni 300 nauczycieli co najmniej 1 
min zł, obniżając wydatki do poziomu 3%. 
Tylko tutaj mówimy o grupie 24 nauczy
cieli, a program rozwiązań docelowych 
dotyczy 300 nauczycieli. Stowarzyszenie 
daje możliwość nie tylko przetrwania 
szkole, nie tylko zatrzymania pracy, ale 
w perspektywie 3 lat wzrostu płac dla na
uczycieli. Mogę podać kilku stowarzyszeń, 
z którymi współpracuję, że tak jest. Ale 
sama szkoła to za mało, dlatego nie da się 
utrzymać szkoły, gdzie niż demograficzny 
postępuje. Gdyby były takie możliwości, to 
z pewnością temat likwidacji jak i zapew
nienia kontynuowania nauki w Leśnicy, 
nawet nie stanąłby na sesji.

Rzecz najistotniejsza w temacie - dwa 
lata temu, kiedy było daleko jeszcze do 
dyskusji nt. czy i kiedy, powiat strzelecki 
opracował dokumentację budowlaną i zło
żył projekt do Działania 5.1.2 Lokalna baza 
edukacyjna. Rywalizowaliśmy z gminami 
i przegraliśmy dostępnościąbeneficjentów 
do osiągniętego celu realizacji inwesty
cji. Zestawiono nas z ilością uczniów w 
szkole masowej. Znaleźliśmy się na liście 
rezerwowej. Dziś, w wyniku różnych sy- 
tuacji: kursowych, rezygnacji części gmin 
z realizacji tego zadania, jesteśmy na 1. 
miejscu co do potencjalnej możliwości 
realizacji tej inwestycji. Koszt to prawie 
1,1 min zł nie tylko na bazę materiałową, 
ale i na sprzęt dydaktyczny specjalistyczny, 
w tym dla przedszkola. Teraz stoimy przed 
dylematem: jeżeli pojawi się możliwość, 
a taki wniosek złożyliśmy o przesunięcie 
z działania 5.1.1 (bo tam jest alokacja 
większa) na zabezpieczenie potencjalnych 
oczekiwań Działania 5.1.2 pojawi się ze

strony Zarządu Województwa - co ma 
zrobić powiat? Wyjście 1 - skoro mamy 
zamiar likwidować, to niegospodarnością 
w trybie ustawy o finansach publicznych 
będzie inwestowanie w zasób, który 
nie spełni celu projektowego. Wyjście 
2 - robimy wspólny interes społeczności 
szkolnej: rodzica i ucznia, nauczyciela i 
samorządu, który jest mocno zainteresowa
ny utrzymaniem kształcenia specjalnego w 
Strzelcach Op. na tyle, że deklarowaliśmy 
już wspólnie jako Zarząd, że będziemy 
chcieli zwiększyć potencjalną dotację dla 
stowarzyszenia o co najmniej 200 tys. zł. Z 
naszych szacunków wynika, że minimum 
200 tys. zł jedna gmina będzie musiała 
wydać na dowóz. Orzeczenia WSA w tej 
sprawie począwszy od 2008 r. definiują 
literalnie ten obowiązek. Żaden samorząd 
nie wygrał w tej sprawie. O tym, czy 
dowóz komunikacji masowej, albo zwrot 
kosztów - decyduje rodzic i to wtedy, 
kiedy sam dowozi. Więc jaki interes ma 
mieć gmina, by dowozić uczniów, skoro 
możemy porozumieć się i wspierać szkołę 
stowarzyszeniową.'aby utrzymać ją tutaj. 
Pierwszy argument za: wyremontowana 
baza (przez 10 lat stowarzyszenie oprócz 
malowania nie będzie musialo nic robić). 
Po drugie - dodatkowe wsparcie finansowe 
poza wartość subwencji. Po trzecie - nic 
się nie zmienia dla dziecka z alternaty
wą innych możliwości wsparcia, także 
rehabilitacyjnego. Teraz nadchodzi czas 
rozmawiania o szczegółach, które państwa 
niepokoją. Zastanowienia się, czy znajdzie 
się silna grupa rodziców, nauczycieli 
wspartych przez samorząd, którzy to zbu
dują. Co stracicie, jeśli tego nie zrobicie? 
Nic. Jeśli się wam nie uda. to i tak samo
rząd będzie musiał zabezpieczyć dzieci, bo 
kształcenie specjalne to zadanie własne. 
Z formalnego punktu widzenia stracicie 
wkład pracy, jeśli się nie uda? Dlaczego 
wyjść z założenia, że się nie uda? Dla
czego innym się udaje, a tu nie? Mówicie 
cały czas o tym, co jest elementem dobra 
dziecka - tak Zarząd Powiatu właśnie w 
ten sposób dostrzega ten problem. W roku 
2013 w kategoriach czysto ekonomicznych 
będziemy mówili o potrzebie zwiększenia 
budżetu tej jednostce organizacyjnej o 
milion zł, z uwagi na podwyżki z dniem 1 
września. Tendencja demograficzna in mi
nus. Wskaźnikowo w skali województwa 
ok. 6%. To osoby, które powinny trafić do 
kształcenia specjalnego. Skoro wszystkie 
dane maleją, to ta też będzie maleć ale na 
poziomie standardu usług edukacyjnych 
wspierających. Jeśli ta szkoła przestanie 
być tylko szkołą specjalną, kiedy zbuduje 
podwaliny pod kształcenie niepubliczne 
przedszkolne (nie trzeba uzyskiwać zgody 
gminy), jeśli uda się obudować się wspar
ciem rehabilitacyjnym. Myślę, że poradnia 
też będzie świetnym zapleczem wsparcia 

pedagogiczno-psychologicznego. To jest 
alternatywa, że staniecie się konkurencyjni 
i potrzebni. Teraz słowa do radnych: bez
sprzecznie powinniśmy dziś rozmawiać 
o perspektywach, także o likwidacji pla
cówki, ale przy równoległym zapewnieniu 
kontynuacji nauki w Leśnicy. Ale Zarząd 
Powiatu musi stać na granicy obowiązku 
prawnego. Jakiekolwiek zmiany organiza
cyjne z tytułu ustawy o systemie oświaty 
wymuszająprzyjęcie uchwały zmianowej. 
Nawet jeśli później Rada nie podejmie żad
nej uchwały, to stanie się ona martwa. W 
związku z ty m dziś rozpoczynamy otwartą 
debatę w grupach roboczych nt. szczegó
łów. Radnych zapraszam do dyskusji nt. 
debaty oświatowej, bo nie chciałbym, aby 
państwo zapamiętali tylko jeden element 
debaty. Problem kształcenia specjalnego to 
problem perspektywiczny. Liczba uczniów 
także w kształceniu specjalnym ze wspar
ciem dla DPS też będzie maleć, od tego 
się nie ucieknie. Jakiekolwiek rozwiązanie 
daje szansę na utrzymanie kształcenia 
specjalnego w Strzelcach Op. Myślę, że 
to powinno przyświecać każdemu z nas. 
Oczywiście: jakimi drogami (czy takimi, 
jakie proponuje Zarząd) to jest kwestia 
dyskusji, stąd dopiero debata oświatowa. 
Dziękuje bardzo.

Radny Piotr Szuba: - Nie dalej jak 
w lutym stanęliśmy przed bardzo ważną 
decyzją, jaką było podjęcie uchwały 
w sprawie połączenia Zespołu Szkół 
Zawodowych w Zawadzkiem z Liceum 
Ogólnokształcącym. Jako Komisja odpo
wiedzialna za perspektywiczne spojrzenie 
na funkcjonowanie placówek mieliśmy 
dylemat co do słuszności podejmowanych 
decyzji. Po czasie widać, że była to słuszna 
decyzja. Dzisiaj również stoimy przed 
takim dylematem. Komisja Edukacji, któ
ra miała swoje posiedzenie 21 września, 
zaprosiła przedstawicieli: nauczycieli, ro
dziców oraz paniądyrektor na to spotkanie. 
Komisja zapoznała się z opinią i obawami 
rodziców nt. planowanej reorganizacji sieci 
szkól specjalnych. Analizując materiały 
do debaty oraz analizę demograficzną i 
ekonomiczną funkcjonowania placówki, 
uwzględniając wszystkie wskaźniki, które 
przed chwiląmieli państwo okazję poznać 
- nie ulega wątpliwości, że stoimy przed 
bardzo ważną decyzją. Komisja Edukacji, 
wsłuchując się w propozycje rozwiązania 
problemu zauważyła, że jedyną słuszną 
decyzją jest powołanie stowarzyszenia 
przez rodziców i nauczycieli tej placówki. 
Wracając do debaty oświatowej, pragnę 
zwrócić uwagę na sukcesy uczniów szkół 
powiatowych. Wspomnę o wynikach egza
minów maturalnych, wynikach w szkołach 
gimnazjalnych, sukcesach uczniów szkół 
powiatowych oraz dużą liczbę projektów, 
które realizują jednostki oświatowe po
wiatu. Mając na uwadze odpowiedzialność 

za wizję sieci szkół, Komisja dostrzega 
możliwość osiągnięcia plusów przy po
wołaniu stowarzyszenia i ocenia tę drogę 
jako najbardziej właściwą.

Radny Norbert Lysek: - Wysłucha
liśmy dynamicznego wystąpienia wice- 
starosty, który mówi przekonująco. Ale 
ja pozostanę przy swoim zdaniu. Mamy 
podjąć zamiar likwidacji szkoły specjalnej 
podstawowej i gimnazjum. Jest to sprawa 
dramatyczna, ponieważ są tam dzieci nie 
potrafiące się same bronić. Wysłuchaliśmy 
razem z panem Zygmuntem Kmiotkiem 
rodziców i grona pedagogicznego podczas 
spotkania w szkole. Jako ekonomista do
skonale rozumiem problem ekonomiczny 
tego zagadnienia (oszczędność dla budże
tu). Ale chciałbym, abyśmy w tej sprawie 
zaczęli myśleć społecznie. Abyśmy wczuli 
się w los dzieci dotkniętych kalectwem. Jak 
zrozumiałem - te dzieci, muszą mieć stałą 
opiekę. Przewiduje się, że jeśli dojdzie do 
likwidacji, te dzieci będą dowożone do 
SOSW w Leśnicy. W jedną stronę to 15km. 
Proszę sobie wyobrazić tych rodziców cze
kających na dzieci - nie wiem gdzie, może 
na specjalnym przystanku? Dlatego uprzej
mie proszę Zarząd Powiatu o dokładne 
przeanalizowanie przez okres, który dzieli 
nas od podjęcia decyzji, czy jest jakieś inne 
rozwiązanie. Uważam, że stowarzyszenie 
nie rozwiąże tematu, bo dzisiaj jest, ajutro 
może go nie być. Jeszcze raz zwracam się 
z prośbą o dokładne przeanalizowanie 
możliwości finansowych, logistycznych i 
innych, zamiarem pozostawienia tej szkoły 
w takim stanie prawnym, jakim jest. Po
wiat powinno być stać na to, aby ta szkoła 
tu funkcjonowała nadal. Nie znam się na 
oświacie, ale proponuję rozważyć wszelkie 
warianty i za pół roku jeszcze raz wrócimy 
do tematu. My tu mówimy o losach ludzi 
pokrzywdzonych.

W. Gaida: - Pan jest członkiem 
stowarzyszenia, które od lat z sukcesami 
prowadzi jako szkołę niepubliczną z 
uprawnieniami publicznej na ul. Matejki, 
dlatego dziwię się, dlaczego tak sceptycz
nie pan do tego podchodzi. Nie skazujmy 
z góry naszej oferty - ja deklarowałem 
już, że jeśli takie stowarzyszenie będzie 
działać, zapiszę się do niego i będę działał 
nie jako członek władz, ale jako członek 
po to, by wspierać was organizacyjnie. Ja 
wierzę w to, wierzę również, jeśli Rada 
przyjmie inną decyzję, to problem nie zo
stanie rozwiązany, a będzie tylko narastał. 
Niestety-system oświaty specjalnej został 
zapomniany, w ty m etapie reformy jest na 
szarym końcu. Odkładając temat, już w 
niedalekiej przyszłości będziemy mieli 
większy problem finansowy, a uczniów 
może być o 10-12 mniej.

Radny Janusz Żyłka: - Czasem 
z panem wicestarostą nie zgadzamy się 
dyskusji, ale jestem pełen podziwu dla 



niego i wysokich osiągnięć oświaty w 
powiecie. Uważam pana Gaidę za wybit
nego specjalistę w tej tematyce, podobnie 
jak cały Wydział Oświaty. Możemy być 
dumni z tego. Aczkolwiek po wysłuchaniu 
Wicestarosty mam przemyślenia. Mówimy 
o demografii od 10 lat. Od 4 lat wiadomo, 
że szkoła systematycznie przynosi straty 
i będzie je przynosić. Dlaczego przez 
3-4 lata Zarząd Powiatu nie zaprosił do 
omówienia szczegółów tych państwa, 
którzy na to czekali? Być może to czas 
przespany, w którym wydaliśmy 2,7 min 
zl, a mogliśmy się przygotować do tego, o 
czym mówimy. Proszę mi wybaczyć — jako 
rodzic nie wierzyłbym w zapewnienie, że 
przyjmujemy uchwałę intencyjną i być 
może będzie likwidacja - stawiam na to, 
że będzie rzeczywiście. Na czym bazuję? 
Na dotychczasowej współpracy z obecną 
koalicją. Niestety - sam materiał, który zo
stał przygotowany dla radnych i przesłany 
nam dopiero 8-9 dni temu dotyczy intencji 
ewentualnej likwidacji szkoły. Jeszcze raz 
pragnę zwrócić uwagę, bo nie wiem ile 
razy spotkaliście się z rodzicami, ile razy 
Komisja Edukacji debatowała? Ja słyszę 
tylko, że rok temu zostało to zasygnali
zowane. Ekonomia to dziura w kwocie 
800 tys. zł w skali roku. Przekażemy to 
stowarzyszeniu, część pokryje gmina, 
powiat pozbywa się długu, ale dziura 
zostaje. Ktojąpokryje: rodzice działający 
w stowarzyszeniu i gminy? My. którzy 
jesteśmy odpowiedzialni za tę jednostkę, 
„umywamy” ręce. Temat głównie dotyczy 
Strzelec Op. i powiatu strzeleckiego. Czy 
ktokolwiek w ramach istniejącej koalicji, w 
ramach współpracy z burmistrzem Strzelec 
zainteresował się kiedykolwiek, o jakich 
rodzinach i problemach mówimy? To nie 
sązwykłe rodziny, to nie są zwykłe szkoły. 
Bo to są niezwykłe rodziny i niezwykłe 
szkoły. Te dzieci zostały pokrzywdzone 
przez los na starcie. Często słyszę i często 
mówimy: bo Warszawa robi tak i nie patrzy 
co „na dole”. Podejmijcie państwo kolejne 
takie uchwały, spójrzcie sobie w lustro i 
powiedzcie, że powoli stajecie się tacy 
sami jak w Warszawie.
W. Gaida: - Jeżeli mówię o tym, że 
stowarzyszenie może dać sobie radę, 
powiedziałem, jakimi kryteriami powinno 
się kierować - są co najmniej 4 działania, 
które obniżają potencjalne wydatki, a dzi
siaj 76% wydatków tej szkoły to wydatki 
płacowe. Mam również wyliczone jaki 
jest to koszt przysługujących wydatków i 
pensum. Po drugie: jak państwo sądzicie 
- co ustawodawca miał na myśli mówiąc 
o zamiarze likwidacji? Wczytałem się w 
orzeczenia, bo zapis o zamiarze funkcjo
nuje od lat. Zamiar rozpoczyna debatę o 
likwidacji i nie rodzi skutków prawnych. 
Nie jest tak, że przyjęcie zamiaru likwida
cji szkoły oznacza jej zamknięcie. Część 
nauczycieli tej szkoły i rodziców temat 
doskonale zna i wie, dlaczego przez 4 lata 
powiat nie podnosił tematu likwidacji. 
Państwo też to wiedzą - nie chcieliśmy by 
tak ważna społecznie placówka zniknęła 
z miasta powiatowego, ciągle znajdowa
liśmy pieniądze. Ale sytuacja się zmienia. 
Sytuację pogorszyło ostatnie obniżenie 
subwencji o 500 tys. zł (dodam, że po
wiat w ramach subwencji dotuje szkoły 
niepubliczne na poziomie ponadgiman- 
zjalnym), a przed nami - perspektywa 
ciągle zmniejszającego się naboru. Na 
naszą niekorzyść działa również fakt, że 
szkoły opolskie dla zapewnienia sobie 
bytu zmniejszyły wymogi i przyjmują 
większą liczbę absolwentów. Już dziś 
musimy się zastanowić nad przyszłością. 
Za rok, dwa może mnie być stać powiatu 
na dokładanie do kształcenia specjalnego, a 
jeśli już,Jo w innej formie organizacyjnej. 
Dzisiejszy układ wydatków pozwala nam 
na zmieszczenie się w ramach subwencji. 
Czekamy jeszcze na rozwiązanie rezerwy 
celowej Ministra Finansów - na kwotę 
270 tys. zł. Patrzymy perspektywicznie. 
Debatę przenieśliśmy z lipca na wrzesień, 
bo czekaliśmy na nabór, a nie wywoływa
nie niepotrzebnych emocji. Mimo wysiłku 
wspólnoty szkolnej, 3 festynów integracyj
nych, zaproszeń do rodziców dzieci przed

Sesja Rady Powiatu
szkolnych nic się nie zmieniło. Dlatego 
dzisiaj rozpoczynamy dyskusję. Czy dwa 
lata temu miałem powiedzieć rodzicom, 
że za dwa lata zamkniemy szkołę? Dwa 
lata temu składałem wniosek do RPO na 
modernizację tej szkoły. Ale nawet dzisiaj 
dzieci nie mają orzeczeń, które powinny 
mieć. Oczywiście - jest potrzebna szkoła 
specjalna, tylko jeśli nie obuduje się dzia
łalnością okołoedukacyjną, co się zmieni? 
Dlatego też o tym zaczynamy debatować. 
Jeśli z państwa strony padnie inna, lepsza 
oferta, siądźmy nad nią, ale nie mówmy że 
jest to likwidacja, to nieprawda.

Radny Kazimierz Kuba): - W tym 
roku zderzamy się z dużymi problemami. 
Jesteśmy już po reorganizacji szkolnictwa 
ponadgimanzjalnego w Zawadzkiem, tyle 
że nie pociągnęła ona tak znaczących 
skutków społecznych i można powiedzieć, 
że udało nam się. Ale ta szkoła jest specy
ficzna. Jeśli dziś podejmiemy tę uchwałą, 
musimy się zastanowić nad jej skutkami. 
Dotknie ona dzieci, rodziców, nauczycieli, 
pracowników szkoły. W obecnej sytuacji 
każdy „wiąże koniec z końcem”. Nie ma 
stabilizacji. Nie chciałbym być osobą, 
która idzie w kierunku utrudnienia życia 
innym. Ja nie dostrzegam w propozycjach 
oszczędności przez najbliższe lata. Skoro 
subwencja wynosi np. 400 tys. zł na tę 
placówkę, 400 tys. zł dokłada Starostwo, 
plus dotacja 200 tys. zł (gdyby było 
stowarzyszenie). Różnice w rachunku 
ekonomicznym będąniewielkie, a państwo 
zostanie obciążone dodatkowymi koszta
mi z tytułu ludzi bezrobotnych. Rada też 
poniesie koszty odpraw. Kierujmy się ser
cem. trzeba by ten stan zachować. Szkoła 
sprawuje prawidłowo funkcję opiekuńczą, 
wychowawczą i dydaktyczną. Dajmy tę 
gwarancję, że jeszcze zachowamy status 
quo.

Radny Stefan Szłapa: - Dzisiejsza 
debata została zdominowana sprawą za
miaru likwidacji szkoły specjalnej. Debata 
oświatowa w pierwszej części jest świetnie 
przygotowana, z materiałów wynika, że 
mamy świetne wyniki maturalne, najlep
sze w regionie. To są fakty. Na ostatniej 
komisji zostały przekazane informacje 
nt. środków finansowych zainwestowa
nych tylko w tym roku w infrastrukturę 
oświatową - to kwota 800 tys. zł. Debaty 
oświatowe odbywają się. od kiedy powiat 
powstał. Te materiały były zawsze bogate 
i zawsze przedstawiały fakty i pokazywały 
spadek spadek urodzeń. Każdy radny mógł 
monitorować to, co dzieje się w powie
cie strzeleckim przez pryzmat spadku 
uczniów. Nietrudno było się domyślić, 
że kiedyś przyjdą takie momenty jak w 
Zawadzkiem i jak ten, nad którym dzisiaj 
dyskutujemy. Kiedy byśmy ten temat pod
jęli. zawsze byłoby powiedziane: dlaczego 
już? Zawsze byłoby za wcześnie. Wydaje 
mi się. że zaproponowany kierunek o 
zamiarze likwidacji, który leży u podstaw 
rozpoczęcia dyskusji nad dalszym losem 
szkoły daje duże szanse do tego, że my 
(radni, grono pedagogiczne, rodzice) 
wspólnie będziemy działać i pokażemy, że 
możemy dać dzieciom szanse w dłuższej 
perspektywie. Uważam, że takie właśnie 
szanse ma stowarzyszenie.

Starosta Józef Swaczyna: - Mam 
w bliskiej rodzinie dziecko z ogromnym 
upośledzeniem. Znam temat i problemy 
rodziców dzieci upośledzonych. Moja 
bratanica od 5 czy też 6 lat codziennie za
wozi dziecko do Gliwic. Też musiała temu 
sprostać. Dziś dyskutujemy nad szkołą spe
cjalną a musimy sobie powiedzieć prawdę, 
która dociera z pewnością do wszystkich: 
uczniów ubywa. Chciałem przypomnieć 
radnym, którzy się wypowiadali, że na 
początku tej kadencji każdy składał przy
sięgę, że będzie dbał o prawidłowy rozwój 
całego powiatu, który liczby prawie 80 tys. 
ludzi. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
za całą społeczność. Sprawa, którą dziś 
rozpatrujemy i w której poddajemy pewne 
rozwiązania, nie może być nazwana dra
matyczną. Oczywiście: jest to problem, ale 
za tym stojąpieniądze. Kiedy mieściliśmy 
się w subwencji, można było dotować 
szkoły. Doskonale wiemy, że wydatki 

bieżące muszą być pokrywane dochodami. 
Jeśli mielibyśmy dalej dopłacać, to skąd 
zabrać? Nikt nam z zewnątrz pieniędzy nie 
daje. Na etapie tworzenia budżetu 2012 r. 
mieliśmy inne dane, a na etapie podpisania 
ustawy budżetowej dostaliśmy o 1 min zł 
mniej. Żaden z radnych nie powiedział, 
jak pokryć ten brak. Dziś na spotkaniach 
z radami sołeckimi nie rozmawia się o 
szkołach, szpitalu czy opiece społecznej. 
Jest tylko jeden temat: drogi, na które co 
roku obcinamy pieniądze właśnie kosztem 
oświaty. Możemy dać o 1 min zł mniej na 
drogi i zlikwidować Wydział Dróg. Proszę 
wszystkich radnych o rozważenie. Nie da 
się realizować wszystkiego bez pieniędzy. 
Cenię kolegę Łyska, ale jako radny woje
wództwa i poseł RP doskonale wie. że jeśli 
komuś się zabiera, to drugiemu się daje. 
Więc proszę, panie radny, o wskazanie 
komu zabrać. Skoro mówimy o oświacie, to 
zabierzcie 300 nauczycielom dodatki, żeby 
dofinansować Zespól Szkól Specjalnych. 
My te 800 tys. zł znajdziemy w oświacie, 
tylko czy to jest po gospodarsku? Myślę, 
że działania, które planujemy podjąć jako 
Zarząd świadczą o tym. że nam naprawdę 
zależy na szkole w Strzelcach Opolskich. 
Wiadomo, że gospodarka zwalnia i więcej 
pieniędzy na razie nie będzie, a będzie 
gorzej. Poprawa może nastąpić dopiero w 
2017 r. U nas w starostwie np. nie zatrud
niamy nowych pracowników miejsce tych, 
którzy odeszli na emeryturę. Proszę wszyst
kich radnych o rzetelne, sumienne podeście 
do tematu. Myślę, że pan Lysek wpisze się 
do stowarzyszenia i będzie udzielał facho
wej rady. Nie bądźmy pesymistami już na 
starcie, bo wszyscy startują, aby zwyciężać, 
a nie żeby ponieść porażkę.

Radny Jan Zubek: - Jako członek 
zarządu i radny mówię: „Witajcie w cięż
kich czasach” - to hasło bardzo dobre i 
my się z nim musimy zmierzyć. Emocje 
pozytywne i negatywne są ważne w życiu. 
Tych emocji teraz jest bardzo dużo. Ja też 
jestem emocjonalnie poruszony proble
mem. ponieważ bardzo łatwo jest wsiąść 
na wózek pt. „dziecko niepełnosprawne” i 
pojechać na tym. W momencie, kiedy tego 
tykamy, znaczy, że mamy do czynienia z 
radnym nieczułym, bez serca. Trzeba się 
zachować po męsku, tu strasznie dużo się 
mówi. Starosta przytoczył bardzo dużo ar
gumentów rzeczowych. Wypadałoby, abym 
powtórzył: wszyscy je mieliśmy. Musimy je 
przemyśleć i potem nad nimi dyskutować. 
Proponuję się nad tym głęboko zastanowić. 
Myślę, że Zarząd przedstawił rzeczowe 
problemy. My rozumiemy państwa sprawy, 
nikt nie chce zostawić państwa i dzieci 
samotnych. Ja mogę zapewnić ze swojej 
strony jako radny i członek Zarządu, że 
zrobimy wszystko, abyście nie zostali 
sami, żeby to rozwiązania były jak najbar
dziej optymalne. Dowody są - za 14 lat 
istnienia powiatu są widoczne. W debacie 
oświatowej były podane fantastyczne osią
gnięcia. Ustawodawca powiedział, że aby 
cokolwiek zrobić, zmieniać trzeba podjąć 
uchwałę, która jest trudna, bo o likwidacji. 
Ale przed tymi słowami jest „zamiar”. 
Proszę, abyście mieli to na uwadze w mo
mencie, gdy będziecie o tym dyskutować. 
Życzę powodzenia rodzicom w walce, bo 
nikt nie jest w stanie zrozumieć rodzica 
osoby niepełnosprawnej. W tej Radzie są 
osoby, które widzą wasze sprawy.

J. Żyłka: - Skoro jest tyle dobrej 
woli na sali, dlaczego najpierw nie można 
osiągnąć kompromisu, a potem wrócić do 
uchwały?

W. Gaida: - Bo państwo doskonale 
wiecie, że ten krok ma rozpocząć wszyst
ko, co jest zapisane w ustawie o systemie 
oświaty: informacja musi trafić do rodzica, 
musimy rozważać głosy związków zawo
dowych, musimy organizować debaty o 
tym, co może się stać. Zamiar nie musi 
się zakończyć likwidacją szkoły. Jeśli nam 
upłyną terminy, to za chwilę pan radny 
wstanie i powie, że wicestarosta nie zreali
zował tego, co ustawa nakazuje. Ta uchwała 
niczego nie likwiduje, natomiast otwiera 
drogę do dalszych działań. Rozpoczęcie 
procedury gwarantuje nam zachowanie 
wszystkich terminów.

dok. na str 6
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■ POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a 

tel. 077 462 18 00, fax 077 462 18 01 
e-mail: opst@praca.gov.pl 

www.pup-strzelce.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

MIEJSCE 
PRACY STANOWISKO

WYMAGANIA 
’ OCZEKIWANIA 

PRACODAWCY:

PRACOW. BIUROWY SZYMISZÓW - wykształcenie średnie,
- komunikatywność
- obsługa komputera

(Excel)
- prawo jazdy kat. B
- dobra znajomość
j. niemieckiego

ASYSTENT 
DS.ADM1N.

TOSZEK - wykształcenie min. 
średnie techniczne

- znajomość kadr i płac
- biegła znajomość
j. obcych

KONSULTANT
DS. OBSŁUGI
KLIENTA 3/4 ETATU

STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera
- miły ton głosu, 

odporność na stres, 
dyspozycyjność

KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
- nie karalność

KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie 
handlowe

- obsługa komputera
DOCIEPLENIOWIEC
- MALARZ

WG. ZLECEŃ - umiejętność pracy 
zespołowej

- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie min.

6 miesięcy
POMOCNIK MURARZA WG. ZLECEŃ - umiejętność pracy 

zespołowej
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie mile 

widziane
MONTAŻYSTA STOLARKI 
BUDOWLANEJ

WG. ZLECEŃ - umiejętność pracy 
zespołowej

- prawo jazdy kat. B,
- min. 1 rok praktyki

wykształcenie
STOLARZ STRZELCEO POLSKIE 

kierunkowe
- obsługa maszyn

PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE
do obróbki drewna

- wykształcenie 
min. zawodowe

- umiejętność pracy 
w zespole

- uprawnienia do obsługi 
wózków mile widziane

- doświadczenie na 
podobnym stanowisku

SZWACZ STRZELCE OPOLSKIE
mile widziane

- wykszt. zawodowe

Najlepszy Uczeń
Powiatu Strzeleckiego

Powiatowy Program Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzież)’

Zasady przyznawania nagrody wraz 
z wnioskiem dostępne na stronie internetowej

e

Celem programu jest wspieranie i motywowanie 
uczniów <lo rozwijaniu uzdolnień poprzez 

przyznawanie nagrody za wybitne osiągnięcia 
naukowe, sportowe, społeczne, kulturalne. 

„Nagroda Najlepszy liczeń Powiatu Strzeleckiego'' 
zapewnia finansowe wsparcie uzdolnionym uczniom 

szkól z terenu całego powiatu strzeleckiego.

' Pula nagród 7.500,

łSO«»t 
........ . .

Wnioski należy składać 
od 1 września do 31 października br.

mailto:opst@praca.gov.pl
http://www.pup-strzelce.pl


Strzelczan Album 
Rodzinny

Po Święcie Chleba

26 września br. starosta Józef Swaczyna, wicestarosta Waldemar Gaida oraz skarbnik 
Jolanta Drochomirecka w Urzędzie Marszałkowskim podpisali umowę na realizację 
projektu unijnego „Strzelczan Album Rodzinny, Od kołyski aż po grób”. Publikacja ta 
dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wdrażanego i koordyno
wanego przez UMWO.

A korowód zaraz ruszy...

Troje z grona 22 autorów. Od lewej: dr Dorota Maćkula, polonistka tv ZSO, Urszula 
Zajączkowska, dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego i Korneliusz P. Pszczyński, historyk 
i historyk sztuki

Dwujęzyczną publi
kację (w języku polskim i 
niemieckim) „Strzelczan 
Album Rodzinny. Od ko
łyski aż po grób” po raz 
pierwszy zaprezentowa
liśmy Państwu podczas 
ostatniego Święta Chleba. 
Jesteśmy zaszczyceni, że 
Autorami esejów w niej 
zamieszczonych zostali tak 
wybitni przedstawiciele 
świata nauki, m.in. Profe
sorowie: Dorota Simonides, 
Stanisław Sławomir Nicie- 
ja, Robert Rauziński, Ro
muald Jończy czy Biskup 
Opolski Andrzej Czaja. 
Książka będzie dostęp
na we wszystkich biblio
tekach naszego powiatu, 
również tych szkolnych. 
Ale pierwszych stu czytel
ników dostało ją już pod
czas niedzielnego festynu 
- wystarczyło zrobić sobie 
zdjęcie w dawnym atelier,
a wcześniej odpowiedzieć prawidłowo na konkursowe pytania. Jeśli szczęście 
się uśmiechnęło - złotowłosa Natalka wyciągnęła los z Państwa nazwiskiem.

Ta książka nigdy nie powstałaby, gdyby nie Państwa nieoceniona pomoc 
i włączenie się w naszą akcję zbierania starych zdjęć pod hasłem „Strzelczan 
Album Rodzinny stwórzmy razem”. Wszyscy nasi Czytelnicy, którzy zechcieli 
podzielić z nami swoimi zbiorami - otrzymają tę publikację w podzięce.

Podobno niebo sprzyja aniołom... za
tem musieliśmy chyba bardzo zasłużyć, że 
już po raz trzeci pogoda podczas „Święta 
Chleba. Pikniku Rodzinnego” była jak 
przysłowiowy bombon. Od rana świeciło 
słońce, więc można się było spodziewać 
wspaniałej niedzielnej aury. Program 
dnia zapowiadał się bardzo ciekawie, dla 
każdego coś miłego. O godzinie 13:00 
przed budynkiem Strzeleckiego Starostwa 
zebrali się uczestnicy korowodu - na czele 
którego szli uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opol
skich - Karolina i Aleksander, delegacje 
z każdej gminy z naszego powiatu wraz 
z reprezentacyjnymi koronami żniwnymi, 
a także delegacje szkół z terenu Powiatu 
Strzeleckiego w niecodziennym wciele
niu (były nawet amazonki), zaproszeni 
goście oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Leśnicy, której muzyka już trzeci raz 
uświetniła zarówno uroczystą paradę, jak 
i sam program imprezy.

Po oficjalnej części powitalnej starosta 
Józef Swaczyna i wicestarosta Waldemar 
Gaida wręczyli reprezentantom poszcze
gólnych delegacji dożynkowych z gmin 
powiatu upominki. Upominki przygoto
wała również Izba Rolnicza w Opolu, a 
wręczył je Horst Morawiec - przewodni
czący tejże izby w powiecie strzeleckim.. 
PO spotkaniu z autorami tekstów do 
naszej najnowszej publikacji pn. „Strzel
czan Album Rodzinny. Od kołyski aż po 
grób” (wydanej z finansowym wsparciem 
Powiatu Soest, Fundacji Współpracy Pol
sko-Niemieckiej oraz współfinansowanej 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strate
gii rozwoju” w zakresie małych projektów 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2001-2013), zaczęło 
się śląskie biesiadowanie, czyli to, na co 
czekali wszyscy, którzy do parku przyszli.

, SPÓRok
GMINA •
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Po Święcie Chleba Chleb dyniowy najlepszy!
r Śląską nutą rozpoczął duet Duo Fenix 
-Dwa Fyniki w składzie Krystyna Dubik 
iWaldemar Kołaczyk, którego hity okupo
wały śląską listę przebojów. Przy swojsko 
brzmiących piosenkach można było się 
pobujać i pośpiewać. Z kolei gwiazda 
niedzielnej imprezy - znany ze szklanego 
ekranu-rybnicki Kabaret Młodych Panów 
rozbawił Strzelczan swoim repertuarem do 
łez. Kabaret rozbawił, a tancerki Damiana 
Boleckiego (kolejnej gwiazdy śląskiej 
estrady grającej w niedzielę w parku) 
rozgrzały' - szczególnie tę męska część 
publiczności - do czerwoności. Równo
cześnie z występami na scenie odbywały 
się inne atrakcje przygotowane, w głównej 
mierze, dla rodzin przychodzących z dzieć
mi, stąd nieprzypadkowo impreza nazywa 
się Piknikiem Rodzinnym.
I Tuż przy' ruinach strzeleckiego zamku 
mieściło się „Dawne Atelier”, którego 
fotografowie z pasją pstrykali zdjęcia w 
dawnym stylu. Partnerem Atelier była 
firma CE-WE Fotoksiążka, która zaspon- 
sorowała odbitki zdjęć do odebrania w 
chwilę po ich zrobieniu. Ponadto każdy, 
kto zrobił sobie zdjęcie mógł wziąć 
udział w konkursie, w którym nagrodą 
była wcześniej wspomniana publikacja 
.Strzelczan Album Rodzinny. Od kołyski 
aż po grób” - należało zrobić sobie zdjęcie, 
prawidłowo odpowiedzieć na wylosowane 
pytanie, wypełnić kartę konkursową i 
czekać, aż szczęście się do nas uśmiechnie 
w losowaniu. A ono uśmiechało się wcale 
często!
■ Azakończenie całej imprezy odbyło z 
wielkim hukiem - i to dosłownym hukiem. 
Po raz pierwszy w naszym powiecie miał 
miejsce tak spektakularny pokaz sztucz
nych ogni. Tym razem nie z ruin zamko
wych, a z polanki za stawem widownia 
mogła podziwiać prawdziwą feerię barw 
i kształtów na podobieństwo żywiołów 
Ziemi - były wulkany, ogień, gwiazdy... 
Miejmy nadzieję, że i za rok wszystko 
wspaniale się uda - łącznie z pogodą.

Jednak cała impreza nie udałaby się 
tak wspaniałe, gdyby nie udział, pomoc 
i wsparcie:
Strażaków z Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich 
oraz Strażaków-Ochotników 
Funkcjonariuszy Strzeleckiej Policji 
Nauczycieli i uczniów uczestniczących w 
korowodzie z następujących szkół:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta
wicznego w Strzelcach Opolskich Zespół 
Szkół przy DPS w Kadłubie
Zespół Szkół Specjalnych w Strzelcach 
Opolskich
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w 
Zawadzkiem
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Strzelcach Opolskich
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowaw
czy w Leśnicy
Uczniów PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich 
Karoliny i Aleksandra
Nauczycieli uczniów prowadzących Plat
formę Gier i Zabaw dla Dzieci ze szkół: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Strzelcach Opolskich

Uczniowie ZSS w Kadłubie Kabaret Młodych Panów

Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta
wicznego w Strzelcach Opolskich Zespół 
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie 
Nauczycielki p. Małgorzaty Tacicy oraz 
uczennic z Centrum Kształcenia Zawo
dowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich zapewniających obsługę w 
namiocie dla gości.
Reprezentantów poszczególnych gmin 
Powiatu Strzeleckiego uczestniczących 
wraz z koronami w korowodzie: delegacja z 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op.

Olszowej, z Ligoty Czamborowej, z Gminy 
Jemielnica, jemielniccy Cystersi, delegacja 
z Kielczy, reprezentacja ze strzeleckiej 
dzielnicy Suche Łany, oraz delegacje z 
Zalesia SI. i ze Spóroka
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Burmistrza Stzrelec Opolskich oraz pra
cowników Strzeleckiego UM
Strzeleckiego Ośrodka Kultury
Partnera „Dawnego Atelier” firmy CEWE- 
-FOTOKSIĄŻKA

Bernard Kała odbiera dyplom za Najlepszy Chleb Powiatu

Tak zadecydowali uczestnicy ostat
niego. Święta Chleba. Trzeciego z kolei, 
na które zapraszaliśmy w ostatnią niedzielę 
września.

Pogoda była jak marzenie. Kilka 
tysięcy osób na pewno przewinęło się 
przez Park Miejski w Strzelcach Opol
skich. Wiadomo, nie wszyscy głosowali 
w konkursie na Najlepszy Chleb Powiatu, 
ale zwycięzca, czyli właśnie wspomniany 
chleb dyniowy z piekarni państwa Heleny 
i Bernarda Kałów w Suchej zdobył 218 
głosów.

W sprzedaży mamy go mniej więcej 
od 2 lat, a recepturę oczywiście opracował 
mąż. Oczywiście - bo to on jest od tego 
- mówi pani Helena. - Podobnie było z 
Chlebem alpejskim, który wygrał podczas 
pierwszej edycji Święta Chleba. 1 oba się 
świetnie sprzedają.

Chlebek dyniowy - z foremki - waży 
350 g. Podobny jest nieco do chleba pełno- 
ziarnistego, a oprócz pestek dyni znaleźć w 
nim można także ziarna siemienia lnianego 
i podobne ma działanie - wspomaga pracę 
jelit. Ciemny kolor miąższu zawdzięcza 
innemu dodatkowi - słodowi jęczmien
nemu. Co dzień sprzedaje się go ok. 50 
bochenków.

Być może wraz z uruchomieniem 
nowego zakładu w Suchej (ma to nastąpić 
w przyszłym tygodniu) będzie się sprze

O tytuł walczyły trzy chleby - z boczkiem z Piekarni-Cukierni Pawelczyk-Miś z 
Ujzadu, dyniowy z Piekarni Bernarda Kały z Suchej oraz chleb melonowy z Piekarni 
Grabowski z Otmic. Bezkonkurencyjny okazał się suski chleb państwa Kałów. 
Zwycięska piekarnia oraz jedna osoba, która brała udział w głosowaniu otrzymały 
telewizory. Obydwa telewizory ufundowali nasi sponsorzy, którzy zawsze chętnie 
i hojnie wspierają lokalne inicjatywy, firma IZOSTAL z Zawadzkiego oraz firma 
ADAM1ETZ ze Strzelec Opolskich.

Powrotem do przeszłości była średnio
wieczna osada ulokowana w malowniczym 
zakątku przy zamkowych ruinach. Każdy, 
kto wszedł do osady, mógł podpatrzeć, 
jak dawniej żyli rycerze, skosztować śre
dniowiecznej strawy (albo napić się prze
pysznej nalewki z pokrzywy i pietruszki), 
czy przekonać się. jak dawniej czerpano 
papier, malowano ceramikę, czy lepiono 
dzbany. Rycerze prowadzili różnorakie 
pokazy fechtunku, uzbrojenia, czy szyku 
obronnego. A średniowieczny błazen płatał 
psikusy albo wiązał baloniki w śmieszne 
kształty. Jednakże w ferworze zabawy 
należało uważać na kręcąca się po osadzie 
żebraczkę i złodzieja, którzy umieli wycią

dawać go więcej, bo i piekarnia będzie 
większa. Ale co się dziwić - piekarnia 
Kałów ma cztery własne sklepy, a przecież 
pieczywo dostarcza także do innych skle
pów - w sumie do 30 na terenie powiatu 
strzeleckiego i poza jego granicami. A 
państwo Bernard i Helena mają jeszcze 
dwóch synów, którzy postanowili iść w 
ślady rodziców. To również dla nich roz
budowuje się zakład.

Gdy pytam, jakie pieczywo cieszy się 
największym wzięciem przed weekendem, 
słyszę, żęci, którzy wyjeżdżajądoNiemiec 
najchętniej kupują chleb zwykły, żytni i 
właśnie alpejski, rzadziej ów dyniowy. 1 nie 
mająracji - on też całkiem długo utrzyma 
świeżość w temperaturze do 25 stopni. A 
że idzie jesień i temperatury spadają-nie 
ma się w ogóle o co martwić.

Wróćmy jeszcze do Święta Chleba. 
Wszystko, co zostało wystawione na sto
iskach piekarni startujących w konkursie, 
zostało upieczone w tym samym dniu. Nie 
inaczej było u Kałów.

Od czwartej rano piekliśmy, o dziesią
tej byliśmy gotowi ze wszystkim - mówi 
pani Helena. - Na ich stoisku można było 
kupić nie tylko chleb. ale także pączki, 
kołacz, „buttercakesy”. Sprzedawało się 
rewelacyjnie, zwłaszcza ciastka maślane 
szły jak woda. To cieszy.

Marta Górka

gać dukaty z sakiewek zwiedzających.
Hitem wśród dzieci, podobnie jak i 

rok temu, była Platforma Gier i Zabaw dla 
Dzieci - ciekawa oferta mnóstwa zabaw i 
gier z nagrodami dla najmłodszych przy
gotowana przez nauczycieli i uczniów Ze
społu Szkól Ogólnokształcących w Strzel
cach Opolskich, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich oraz Zespołu Szkół Specjalnych 
przy DPS w Kadłubie. Świetną zabawę dla 
najmłodszych, ale i ich rodziców, przygo
towali strażacy z Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. Strażackie pokazy zawsze 
ciesząsię ogromną popularnością. A słodki 
deszcz cukierków szczególnie.



dok. ~e str. 3 Sesja Rady Powiatu
DyrektorZSS Dorota Łakis: -Trud

no mi jest mówić i działać w sytuacji, w 
której znalazła się nasza szkoła, która 
funkcjonująca w tym samym miejscu od 
19 lat, w otoczeniu 3 innych placówek 
edukacji specjalnej. Należeliśmy wówczas 
do Kuratorium. Wzięliśmy dzieci z klas 
specjalnych i daliśmy im swoją szkołę. 
W ocenie pokoleń, które opuściły szkołę, 
była to najważniejsze wydarzenie w ich 
życiu i które dało szansę na dobry start 
w dorosłość i poprowadziło do godnego 
życia. Zwracam się do radnych tej i po
przednich kadencji, z którymi spotykałam 
się jako dyrektor szkoły przez wiele lat 
wspólnej troski o dobro mieszkańców 
powiatu, co prawda w innym wymiarze, 
my - szczegółu, państwo - ogółu. Ale w 
strukturze tego systemu mogliśmy dojść do 
miejsca, w którym jesteśmy i zrealizować 
zadania służby. Bo szkoły to służba. Dzisiaj 
mówimy o ludziach służby - nauczycielach 
i pracownikach szkoły, którzy w projekcie 
przedstawionym państwu zostali całkowi
cie poddani zwolnieniu. To ludzie, którzy 
w służbie oświaty powiatowej trwają 
przez kilkanaście a czasem kilkadziesiąt 
lat. Oddali całe serce, poświęcenie i całą 
swoją mądrość zadaniu, które zostało na
łożone na tę szkołę. Dzisiaj jesteśmy z niej 
dumni. Nie możemy mierzyć jej wynikami 
egzaminów maturalnych, gimnazjalnych, 
bo jakość tej służby jest mierzona jakością 
życia dziecka niepełnosprawnego i życia 
rodziny. Nie jest tak, że nagle szkoła nie 
ma bytu. Dlatego Radnych Powiatu pro
szę mocno o rozwagę w podejmowaniu 
decyzji. Przedstawiono dwa rozwiązania 
ratowania systemu w powiecie. Jednym, 
bardzo szczegółowo opracowanym w od
powiednim czasie, jest likwidacja szkoły. 
Drugąjest szkoła stowarzyszeniowa. Jest 
to pewien kierunek i możliwość na rozwój 
szkoły, rozwój edukacji specjalnej albo 
pomocy specjalnej w naszym środowisku. 
Ale jest to możliwość budząca gorący nie
pokój, ponieważ cenę tej reformy poniosą 
głównie pracownicy szkoły.

Jako pierwsza w imieniu rodziców 
wypowiedziała się Aneta Szatkowska: - 
Niedawno dowiedzieliśmy się o możliwo
ści założenia stowarzyszenie. Nie wiemy 
wiele na ten temat i chcemy dyskutować o 
tym. Ale nasze dzieci nie przekładająsię na 
pieniądze. Nie dość, że są poszkodowane 
przez los, to mająbyć poszkodowane przez 
ludzi? Wiadomo, kwestia finansowa jest 
bardzo ważna. Ale żadne pieniądze nie 
przekładają się na te dzieci. Jeżeli mnie 
nie stać na szynkę dla dziecka, to smaruję 
pasztetem.

Stanisław Furman: - Jako eme
rytowany nauczyciel z przyjemnością 
i nieukrywaną radością wysłuchałem 
wszystkich informacji złożonych o oświa
cie. Zaniepokoiła mnie sprawa szkolnictwa 
specjalnego, tym bardziej że w 1962 r. 
kiedy po studiach przyszedłem do Strzelec 
Op„ będąc kierownikiem ogniska meto
dycznego, jeździłem do wszystkich szkół 
powiatu. Dyrektorzy informowali mnie o 
ilości uczniów nie bardzo radzących sobie 
z przyswajaniem wiedzy. Kiedy rozmawia
łem z byłym dyrektorem Bernaczkiem na 
ten temat, doszliśmy do wniosku, że takim 
dzieciom trzeba pomóc. W 1965 r. zrobili
śmy 2. 3 i 4 klasę specjalną szkoły nr 5 po 
to. aby pomóc dzieciom z całego powiatu. 
Nie było wówczas poradni wychowaw- 
czo-zawodowej, dlatego też zostałem 
przewodniczącym zespołu selekcyjnego i 
wraz z dwoma innymi nauczycielami ba
daliśmy te dzieci, które rady pedagogiczne 
kierowały do nas. Następnie kierowaliśmy 
je do klas specjalnych. Kiedy przeszedłem 
na swojąplacówkę i rozbudowałem szkołę, 
przejąłem całą szkołę specjalną, bo miałem 
więcej miejsca niż w szkole nr 5. Do 1990 
r. tą szkołą kierowałem jako inspektor 
oświaty i robiłem wszystko, by uczniowie 
wymagający pomocy, tę pomoc otrzymali. 
Ci dorośli już ludzie radzą sobie świetnie. 
My jesteśmy po to, by zapewnić pomoc 
tym dzieciom.
Iwona Szotek: - Jestem pedagogiem w 
Zespole Szkół Specjalnych. Chciałabym 

się odnieść do prezentowanych różnych 
wskaźników: stanu uczniów, liczby od
działów, płac nauczycieli, itp. Nie jestem 
ekonomistą, ale analizowałam długo 
materiał. Cały czas słyszymy, że maleje 
liczba uczniów w szkole. Dane są tak 
przedstawione od 2009 r.. kiedy faktycznie 
u nas w szkole było 63 dzieci. Obecnie jest 
47. W Leśnicy było 187 uczniów, a obecnie 
jest 138. Patrząc na2010r„ to u nas spadku 
demograficznego nie widać: w 2010 r. było 
47 uczniów, w 2011 - 46, a w 2012 - 47.

Po przytoczeniu kolejnych danych z 
prezentacji 1. Szotek spytała: Czy tylko 
my generujemy dług, czy też wszystkie 
placówki powiatu? To nie zostało powie
dziane. Kończąc pytam: dlaczego? Mamy 
utrzymującą się tendencję (nie spadkową) 
uczniów, mamy doskonale wyspecjalizo
waną kadrę, mamy zajęcia z wczesnego 
wspomagania rozwoju jako jedyni oprócz 
Poradni w Strzelcach Op. mamy świetlicę 
romską. Jak pani asystent powiedziała 
kiedyś na spotkaniu - nikt ich nie chciał, 
byliśmy jedyną szkołą która ich przygar
nęła. Nasza szkoła ma inny poziom, nie 
można jej mierzyć wynikami matur. Za to 
nasi uczniowie jeżdżą na różne olimpiady: 
sportowe i przedmiotowe, gdzie zajmują 
czasem wysokie lokaty. Jesteśmy silną 
reprezentacją, jeśli chodzi o szkolnictwo 
specjalne. Działamy na tyle prężnie, że 
pozyskujemy dodatkowe środki - nasz 
projekt dotyczący kolorowej akademii 
został wybrany z 420 projektów z całej 
Polski przez Fundację Batorego. Czujemy 
żal, dlaczego za to mamy być karani.

Naczelnik Wydziału Oświaty An
drzej Piontek: - Myślę, że na tej sali 
nie ma ani jednej osoby, która chciałaby 
likwidacji szkoły. Wyobraźcie sobie prze
niesienie szkoły w Leśnicy do Strzelec? 
Moje pytanie jest odpowiedzią. Nie ma 
takiej możliwości. Wicestarosta Gaida na 
spotkaniu tydzień temu z gronem pedago
gicznym, z radą rodziców przedstawił ten 
problem. Różnica w bazie jest znacząca, 
dlatego fizycznie jest to niemożliwe. 
Staramy się myśleć racjonalnie co można 
zrobić dla szkoły i uczniów, aby utrzymać 
poziom opieki i kształcenia. Dlaczego 
wasza szkoła generuje straty, a nie SOS W? 
Dlatego, że ma budżet rzędu 5,5 min zł, 
a subwencję otrzymujemy w kwocie 5.4 
min zł. na państwa placówkę otrzymujemy 
subwencję 1,03 min zł, a koszty funkcjo
nowania placówki to 1.95 min zł. W ZSS 
różnice między subwencją i kosztami funk
cjonowania regulowaliśmy z oszczędności 
ze szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza 
z Zespołu Szkół Zawodowych, a w tej 
chwili z CKZiU, gdzie 1200 uczniów 
też chciałoby mieć lepiej wyposażone 
pracownie do nauki zawodu. Cały czas 
mówimy o niedofinansowaniu szkolnictwa 
zawodowego, ale decyzją Rady i Zarządu 
funkcjonowanie wszystkich placówek było 
oszczędne. Tu ukłon w stronę dyrektorów, 
którzy od lat „zaciskają pasa” do granic 
możliwości. Dodam, że w tym roku nie 
przeznaczyliśmy nic na środki dydaktycz
ne. Po to także, aby państwa placówka 
w tym roku funkcjonowała. Nie da się 
rozciągnąć budżetu. Ponadto oddziały w 
szkole podstawowej macie 2-3 osobowe, 
w gimnazjum jest 24 uczniów, po 4 na 
oddział. A norma wynosi 10- 14.

Uważam, że transport mądrze zorga
nizowany przy współpracy z gminami w 
sposób odpowiedzialny zapewni dojazd 
uczniów. W Leśnicy zdecydowana więk
szość uczniów dojeżdża.. System funk
cjonuje. Nie ma możliwości, aby szkoły 
specjalne funkcjonowały w każdej gminie, 
tak się nie da zrobić.

Dariusz Wąsik: - Jestem pedagogiem 
szkolnym PSP nr 1 w Strzelcach Op., by
łym pracownikiem ZSS w Strzelcach Op. 
Mam informację, że 14 nauczycieli znaj
dzie zatrudnienie w SOSW. Jeżeli dojdzie 
do likwidacji szkoły, to dzieci, które dotąd 
chodziły do ZSS, rozpierzchną się po szko
łach masowych. Gminy tną koszty, łączą 
oddziały, co jest wymuszone demografią. 
Spotkałem się z tym, że w klasie 31-32 
osobowej jest 3 dzieci z orzeczeniami o 

niepełnosprawności. Ktoś, kto pracował 
w szkole specjalnej wie, o-czym mówię - 
gdzie te dzieci siedzą, jak się uczą. Słowa 
szeroko pojętej integracji są daleko idącą 
przesadą. To, że 14 nauczycieli znajdzie 
zatrudnienie, w moim przekonaniu nie 
jest do końca prawdą. Bo dzieci się ro
zejdą. gminy przejmą obowiązki, może 
za 2-3 lata pojawić się uchwała dotycząca 
likwidacji SOSW w Leśnicy. Dlaczego? bo 
gimnazjaliści z tej szkoły idą do Leśnicy, a 
tej szkoły być może już nie będzie.

Bernard Janocha: - Jestem nauczy
cielem ZSS w Strzelcach Op. W kwestii 
dojazdów - popatrzcie na mapę - gdzie 
leżą Strzelce, a gdzie Leśnica. Jendo 
miast - w centrum, drugie - na granicy 
powiatu. O której dziecko będzie wyjeż
dżać. żeby dojechać do Leśnicy, a o której 
wracać? Proszę o analizę dotyczącą szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Leśnicy i 
Strzelcach. Stowarzyszenie prowadzące 
szkołę - to może być rozwiązanie, ale jest 
problem ludzki - pracowników obsługi, 
administracji i oświatowych. Kto zapewni, 
że stowarzyszenie zatrudni byłych pracow
ników, może ono zatrudnić swoich. 
Ryszard Baszuk, dyrektor SOSW: - Struk
tura szkoły podstawowej obecnie to dwa 
zespoły - 6 uczniów, w tym zespół dla 
autystów. Jest zespół edukacyjno-tera- 
peutyczny w szkole podstawowej, gdzie 
są zupełnie inne normy. Gimnazjum - 2 
oddziały dla lekko upośledzonych, w któ
rych jest 15 uczniów i 1 oddział „zespół 
edukacyjno-terapeutyczny” gimnazjum
- 5 uczniów. Szkoły ponadgimnazjalne: 
szkoła przysposabiająca do pracy: klasa 
1.-6 uczniów, klasa 2. - 7 uczniów. Szkoła 
zawodowa: klasa 1 a. - 14 uczniów. 1 b. - 14 
uczniów, 2a. - 16 uczniów, 2b. - 18, 3a. - 
10. Maksymalnie może być 16 uczniów. W 
przypadku PdP-maksymalnie 8 uczniów. 
Uzupełniające liceum ogólnokształcące
- klasa 2a. - 15 uczniów, klasa 2b. - 12 
uczniów (przy maksymalnej licznie 16 
uczniów). Internat, który jest finansowany 
na odrębnych zasadach: grupa Leśnica 
(lekko upośledzeni wychowankowie) - 
7, grupa Wisła (lekko upośledzeni) - 17 
wychowanków, grupa Wrocław (lekko 
upośledzeni) - 13, grupa Huta (lekko i 
średnio upośledzeni) - 11, grupa Gdynia 
(upośledzeni w stopniu lekkim) - 15.

Joanna Makówka: - Jestem matką 
dziecka autystycznego. Powiedział pan, 
że u nas są klasy 4 osobowe. W szkole 
masowej u mojego drugiego syna jest 15 
uczniów i ledwo nauczycielka daje sobie 
radę. Proszę posadzić 15 chorych dzieci z 
różnymi charakterami i schorzeniami - nie 
zapanuje nad tym 1 nauczyciel. Rodzic 
nie zawsze daje sobie radę. Mówił pan, że 
klasy są z sal żłobkowych - ale te dzieci 
kochają tam chodzić i są szczęśliwe. Mój 
syn, chory na autyzm biegnie do tej szkoły, 
wita się z każdym. Ponieważ jest mało 
uczniów, one się dobrze znają. W dużej 
szkole te dzieci będą zagubione. W szkole 
masowej będąponiewierane przez zdrowe 
dzieci. Mój syn nie raz został zbity za to, 
że ma chorego brata. Mimo rozmów z 
rodzicami, sytuacja się powtarzała. 
Andrzej Kowalski: - Zabiorę głos w imie
niu Romów. Pamiętam, gdy przecinaliśmy 
wstęgę otwierając działalność świetlicy 
romskiej. Ta świetlica to wiele dobra i 
sukcesów, to integracja ze środowiskiem 
Strzelec Op. Jest to zasługa pani dyrektor, 
która wyszła z tą inicjatywą do nas i zaczę
ła interesować się nami. Problem szkoły to 
też problem społeczności romskiej. Jeśli 
nie będzie szkoły, świetlica będzie istnieć, 
ale nie będzie już tych nauczycieli, którzy 
angażują się całym sercem, poświęcają 
nam swój czas. Łaska jest niesprawiedli
wa: nie zasłużyłeś, ale masz. Ale łaska 
jest potrzebna każdemu i daje jąta szkoła. 
Dzisiaj dzieci romskie uczą się, uczą się 
języków obcych i wszystkiego, co jest 
potrzebne do życia. To szereg zmian, które 
nastąpiły w długim czasie i to dzięki tej 
szkole. Jeśli stowarzyszenie jest właściwą 
alternatywą, jestem za. Biblia mówi o pod
daniu się władz wierzchnich -jaką decyzję 
podejmiecie, my pójdziemy za tym. Ale 

czy to będzie dobre dla dzieci, które tego 
nie rozumieją- nie wiem. Nie wiem, czy 
wrócą z powrotem do szkoły. Dzięki tej 
szkole uczymy się wszystkiego na nowo.

Ewa Sękowska: - Jestem nauczyciel
ką ZSS. Są już prowadzone dyskusje nad 
utworzeniem specjalnej strefy demogra
ficznej w województwie opolskim. Tam 
na pewno będą proponowane projekty 
dotyczące pomocy także edukacyjnej dla 
trudnych rejonów, takich jak nasz. Może to 
będzie dla nas szansą dalszego istnienia?

Przed przystąpieniem do głosowania 
nad projektem uchwały radny Jan Bogusz 
poinformował, że radni z powiatu nowosą
deckiego, z którymi rozmawiał, byli zasko
czeni, że w naszym powiecie wydatki na 
oświatę pokrywąjąsię z subwencją. Dodał 
też, że jednym ruchem możemy przekreślić 
wszystko, co udało się dotychczas zrobić 
dla zaktywizowania społeczności romskiej. 
Pytał również, czy środki, które znalazły 
się na liście rezerwowej na modernizację 
i remont ZSS, po podjęciu uchwały o za
miarze likwidacji, nie staną się pretekstem 
do skreślenia z listy.

Starosta Józef Swaczyna uspokoił, że 
tak się nie stanie, ponieważ Powiat Strze
lecki jeszcze przez rok będzie prowadzi! 
tę szkołę. Nie wyobrażam sobie - mówił 
- że miałoby nie być świetlicy romskiej, 
która ma odrębne wejście w budynku i 
osobne finansowanie. Tutaj nie ma żadnego 
niebezpieczeństwa. Tak - szczyciliśmy 
się tym. że do oświaty nie dopłacaliśmy. 

Zgłoszenia - tylko do 31 października

Pryzpominamy, że tylko do końca tego miesiąca można składać wnioski o 
nadanie tytułów: Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego oraz Zasłużony 
dla Powiatu Strzeleckiego.

Nadanie tytułu Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego - procedura:

Wniosek o nadanie tytułu mają prawo złożyć:
1. 100 mieszkańców Powiatu Strzeleckiego;
2. Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego;
3. Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać następujące dane osoby zgłoszonej 
do wyróżnienia:
1. imię i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia,
3. miejsce zamieszkania,
4. obywatelstwo,
5. szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Powia

tu Strzeleckiego,
6. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.

Wnioski zgłoszone do 31 października 
rozpatrywane są do 30 listopada 

przez Kapitułę Tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego” 
powołaną przez Radę Powiatu Strzeleckiego.

Osoba uhonorowana otrzymuje pamiątkowy dyplom na Gali Noworocznej.

Nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego - procedura:

Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać;
1. 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
2. organizacje pozarządowe.
3. Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego.
4. Rady Gmin z terenu powiatu strzeleckiego.

Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać dane dotyczące podmiotu zgłaszanego 
do wyróżnienia, w szczególności :
1. imię i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia,
3. miejsce zamieszkania,
4. liczbę lat zamieszkania w powiecie strzeleckim.
5. szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz 

powiatu strzeleckiego,
6. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.

Wnioski o nadanie tytułu zgłoszone do 31 października 
rozpatrywane są do 30 listopada

przez Kapitułę Tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego” 
powołaną przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

Osoba uhonorowana otrzymuje pamiątkowy dyplom na Gali Noworocznej.

ale przyszedł czas, kiedy dotknął nas niż 
demograficzny. Wkrótce czeka to szkoły 
wyższe.
Radny Artur Kiowski - dzisiejsza deba
ta kojarzy mi się z sercem i rozumem. 
Sercem - czyli dziećmi i rodzicami, a 
rozumem: cyfry i liczby. Te kwestie dzisiaj 
zdecydują o tym, który radny będzie za, a 
który przeciw. Jesteśmy radnymi wszyst
kich mieszkańców powiatu. Składani 
jako druga osoba z Rady chęć i gotowość 
przystąpienia do stowarzyszenia, jeśli 
takie powstanie. Wierzę, że inicjatywa 
społeczna ma większą duszę i serce i że to 
się naprawdę uda.
Ostatecznie, w drodze głosowania Rada 
podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji 
ZSS stosunkiem głosów: 11 za, 5 przeciw, 
1 wstrzymujący się.
Pozostałe uchwały, jakie przyjęto pod
czas tej sesji:
• w sprawie wyrażenia zgody na za

warcie przez Szpital Powiatowy im 
Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich umowy dzierżawy nieru
chomości

• w sprawie zmiany wieloletniej pro
gnozy finansowej powiatu strzelec
kiego

• w sprawie zmiany budżetu i zmian w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego narok 
2012

• w sprawie zaciągnięcia kredytu dłu
goterminowego na rynku krajowym.

Iwona Tyslik



Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie 
tel. 77 4612329, 77 4613480

i e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
! z filią w Szymiszowie

tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dnia 9.10.2012 roku o godz. 13.00
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich

w sali nr 5 (parter) odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy:

SAN PRO JOB SERYICE SP. Z 0.0. z Wrocławia
- miejsce pracy:

1NTERS1LES1A McBRIDE POLSKA SP. Z 0.0.
ul Matejki 2a, 47-100 Strzelce Opolskie

Można zabić ciało, ale nie duszę

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 Ustaw icznego w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op. 
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl 

ł-strzelce.pl

PUNKT
INFORMACYJNY

^OPOLSKIE

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
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hkaistura@ckziu-

Zespól 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: pcprstrzelceop@op.pl

Poradn ia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich

I tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 

W STRZELCACH OPOLSKICH 
ORAZ LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 

O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 
PRZY OPOLSKIM CENTRUM 

ROZWOJU GOSPODARKI 
serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu pn.: 

„Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach dzia
łania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG 

oraz poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje 
w przedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013 ”

które odbędzie się w dniu 19.10.2012 roku o godzinie 12.00 (piątek) 
na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

przy ul. Jordanowskiej 2

Zespól Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem

j teł. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049 
e-mail: zss zawadzkie@poczta.6net.pl

| Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4612882
e-mail: gimspeci@tleri.pl

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

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie 
udziału w spotkaniu do dnia 17.10.2012r. (środa) dzwoniąc pod nr tel. (77) 
440 17 05, wysyłając informację pocztą elektroniczną na adres: pcieg@ 
powiatstrzelecki.pl, lub przychodząc bezpośrednio do Punktu. Siedziba Lo
kalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach 
Opolskich mieści się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, przy 
ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokój nr 7). Szczegółowych informacji udzielą 
Państwu konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Iwona Jagusz 
oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza.
Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!

Takie słowa padły 29 września na 
polanie Hubertus koło Barutu. zwanej 
też Śląskim Katyniem z usta ks. prałata 
kmdr por. Henryka Sofińskiego podczas 
uroczystości upamiętniającej ofiary UB. 
Jesienią 1946 r. zamordowano tu ok. 60 
żołnierzy Narodowych Sil Zbrojnych z 
podbeskidzkiego oddziału Bartka (Henry
ka Flamego). Ofiar było znacznie więcej 
- łącznie ok. 150-200, jednak pozostałych 
pochowano gdzie indziej - prawdopodob
nie w okolicach Grodkowa i Łambinowic. 
Jak na Opolszczyżnie znaleźli się żołnierze 
z Podbeskidzia? Obiecano im przerzut na 
Zachód - poprzez agenta „Lawinę”, czyli 
Henryka Wendrowskiego. Zamiast tego 
UB stłoczyło ich w stodole, uśpiono i 
budynek wysadzono w powietrze. Przez 
wiele lat szukano materialnych dowodów 
zbrodni w Barucie. Ostatnio - w ramach 
ogólnopolskiego projektu badawczego 
IPN „Poszukiwania nieznanych miejsc 
pochówku ofiar terroru komunistycznego 
z lat 1944-1956”. Znaleziono niewiele - 
fragmenty kości ludzkich, i nie w ilości

potwierdzającej zabicie 60 osób. Być 
może funkcjonariusze UB zjawili się na 
miejscach zbrodni ponownie po kilku 
•latach i wywieźli wszystkie szczątki. Ku 
takiej hipotezie skłania się autor wydanej 
na początku września br. książki „Operacja 
>Lawina<. Dzieje przemilczanej zbrodni 
UB” Maciej T. Nowak.

Najważniejsze jednak, że przez tyle 
lat przetrwała pamięć o tych tragicznych 
wydarzeniach, kładących się „cienieiti w 
powojennej historii Polski”, jak stwierdził 
ks. Sofiński podczas mszy..

Z roku na rok w uroczystości poświę
conej pomordowanym w okolicy Barutu 
żołnierzom NSZ uczestniczy coraz więcej 
osób - w tym roku było ich ok. 300. Obok 
przedstawicieli władz samorządowych 
z woj. opolskiego i śląskiego — również 
mieszkańcy Podbeskidzia, skąd pocho
dzili żołnierze Bartka, a wśród nich bliscy 
pomordowanych, m.in. rodzina Franciszka 
Koniora, ps. Rekin.

PUNKT A
INFORMACYJNY OPOLSKIE

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

SERWIS OGUMIENIA

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

PKS W STRZELCACH OPOLSKICH SA 
ul. 1 Maja 59, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE 

Tel. 77 4622554 ,723186612

oferuje:

*
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich 
tel.77 4613291-95
e-mail: szpitaI@szpital.strzelce-oD.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

*
*
*

zakres usług:wymiana opon i kół.naprawa ogumienia,wyważanie 
kół,pompowanie kół azotem,sprzedaż nowych opon.przechowy- 
wanie opon po sezonowej wymianie,

nadzór nad systemem ogumienia w firmie.
możliwość zapłaty za usługę przelewem ,
serwis czynny poniedziałek - piątek godz. 7.00-17.00

sobota 6.00- 14.00

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

Posiadamy specjalistyczne wyposażenie i doświadczoną 
kadrę pracowniczą do obsługi.

Stosujemy przystępne ceny i rabaty dla stałych Klientów.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Co to jest Unia Europejska
Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel.77 4614528

ZAPRASZAMY

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków 

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

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

tel kom. 604 540 402

R Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka 

Zastrzegamy sobie prawo skracania 
tekstów. Materiałów 

nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia ..PRO MEDIA” 

45-125 Opole, ul. Składowa 4.
tel. 77/4428008. fax 77/4428009

W najbliższą niedzielę tj. 7 października organizujemy ostatni już w tym sezonie rekre
acyjny rajd rowerowy dla mieszkańców Strzelec Opolskich i okolic.

Start jak zwykle nastąpi przy strzeleckim ratuszu
na Placu Myśliwca o godzinie 10.00.

Tym razem wybraliśmy następującą trasę:
Park Miejski-Mysia Wieża-Księży Las-ul. Francuska-kładka nad autostradą-Olszowa- 
-leśniczówka Klucz-rezerwat Boże Oko-mogiła Powstańców Śląskich-agrotury styka “Na 
granicy” (planowany odpoczynek)-Czarnocin-przejazd pod autostradą-Dolna-Biadacz- 
-Rożniątów-drogą polną do ul. Bocznicowej przy Os. Piastów SI. (zakończenie rajdu 
ok. godziny 14,00).

właśnie tego dowiadują się dzieci z Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach 
Opolskich, bowiem pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach 
Europejskich w miesiącach wrzesień - październik br. prowadzą z tamtejszymi 
przedszkolakami Lekcje Europejskie - „Przedszkolak - Mały Europejczyk” 
Dzieci poprzez zabawę ruchową oraz plastyczną mogą dowiedzieć się jakie państwa 
wchodzą w skład Unii Europejskiej, jakie są jej symbole i tu miedzy innymi flaga, 
stolica, pieniądz czy hymn, a po namalowaniu Syriusza - maskotki unijnej otrzy
mują kolorowe upominki: ołówki, kredki, czytanki o Unii Europejskiej oraz balony. 
W tym roku konsultanci przeprowadzili 33 lekcje kierowane do najmłodszych 
obywateli Unii Europejskiej i w dalszym ciągu chcąedukować najmłodszych. Dla
tego wszystkie chętne przedszkola zachęcamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w 
bezpłatnych Lekcjach Europejskich “bezpośrednio do Lokalnego Punktu Informa
cyjnego o Funduszach Europejskich, który mieści się “w Starostwie Powiatowym w 
Strzelcach Opolskich, bądź telefonicznie pod numerem 77 440 17 05 lub mailowo: 
pcieg@powiatstrzelecki.pl

Monika Sętkiewicz-Dusza

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Teł.+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

Wvdział 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
Teł. 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
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Ad multos annos! Dobrze korzystamy ze środków UE
Tym razem musimy zacząć od ogromnych przeprosin: w poprzednim numerze naszego 

dwutygodnika pod zdjęciem Pani Helena Duk z Jaryszowa, która obchodziła Jubileusz 90. 
urodzin 19 września pomyliliśmy podpis. Gorąco przepraszamy! 1 jeszcze raz składamy 
najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Gratulacje i życzenia przekazujemy też innym Jubilatom - wszyscy obchodzili 90 
rocznicę urodzin.

W dniu tak wyjątkowym dla Jubilatów nie mogło zabraknąć prezentów, kwiatów i 
listów gratulacyjnych od władz gminy i powiatu, a przede wszystkim ciepły ch życzeń: 
wielu jeszcze spokojnych i długich lat w jak najlepszym dobrym zdrowiu, dni pełnych 
słońca i szczęścia, w gronie najbliższych osób!

Pani Helena Duk z Jaryszowa na urodzinowych gości czekała 19 września

Konferencja z udziałem minister 
Elżbiety Bieńkowskiej poświęcona została 
posumowaniu efektywności pozyskiwania 
unijnych pieniędzy i wręczeniu nagród, o 
czym w tekście obok, laureatów konkursu 
„Opolskie Euro" oraz „Kapitalni w Opol- 
skiem”. Zarząd Województwa przyznał 
również wyróżnienia najbardziej aktyw
nym liderom czyli osobom, które realizują 
projekty w ramach RPO oraz aktywnym 
udziałem na rzecz lokalnej społeczności 
przyczyniły się do powstania ciekawych 
projektów. Miło nam donieść, że Beata 
Czempiel, dyrektor naszego Szpitala Po
wiatowego znalazła się w gronie liderów, 
uhonorowanych „specjalnym wyróżnie
niem za realizację projektów komplemen
tarnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 
za lata 2007-2013 oraz Programu opera
cyjnego kapitał ludzki”.
W zmodernizowanej siedzibie Filharmonii 
Opolskiej, gdzie odbywała się ta konferen
cja, mówiono również o przygotowaniach 
do kolejnego budżetu europejskiego oraz 
konieczności sprostania przez,Opolszczy- 
znę wyzwaniom rozwojowym: Najwięcej 
miejsca możliwości poświęcono jednak 
propozycji utworzenia i sposobów finan
sowania specjalnej strefy demograficznej

w województwie opolskim. Depopulacja, 
zauważana wprawdzie w wielu regionach 
Europy, nigdzie nie jest tak mocno odczu
walna, jak na Opolszczyźnie.

Przyszłość regionu to zatrzymanie 
depopulacji i odwrócenie niekorzystnych 
trendów - zapowiedział marszałek Józef 
Sebesta. Powiedział też, że wyniki badań 
pilotażowych będę ciekawe dla rządu, bo 
demografia to przecież problem krajowy. 
- Jeśli na realizację pakietów zawartych w 
programie SSD nie dostaniemy dodatko
wych pieniędzy, to będzie on realizowany 
w takim zakresie na jaki nas stać.

Minister Bieńkowska z natomiast mó

Młodość jest kapitalna

wiła, że na efektywne pozyskanie unijnych 
pieniędzy (choć i tak nasze województwo 
jest w czołówce) pozwoli wymyślenie 
specjalizacji regionu, napisanie do tego 
programu, a potem wynegocjowanie 
go z Komisją Europejską. - Fundusze 
unijne są dodatkiem do pomysłów krajo
wych - mówiła szefowa resortu. - Mamy 
świadomość, że będą to pieniądze o 
wiele trudniejsze, bo ukierunkowane, ale 
trudniejsze także w sensie technicznym: 
Mówiąc obrazowo: jeśli przeprowadzamy; 
rewitalizację kamienicy, to zmienia się nie 
ty lko jej fasada, ale także mentalność ludzi, 
którzy w niej mieszkają.

Pan Franciszek Brzezina z Zawadzkiego obchodził 90. urodziny 15 września

Pani Bronisława Czaja 90. urodziny obchodziła 15 września

Nie wiem, czy młodzi ludzie istotnie 
przy określaniu „młodości” akurat przy
miotnika „kapitalna” użyliby - bo tak 
naprawdę podobną ocenę można wydać 
dopiero z perspektywy lat - niemniej w 
takiej właśnie kategorii projekt Powiatu 
Strzeleckiego pn. „Każdy inny - wszy scy 
równi. Wyrównywanie szans edukacyj
nych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
ogólnokształcących z terenu powiatu 
strzeleckiego” zdobył zdecydowaną 
przewagę nad wszystkimi konkurentami 
i zajął pierwsze miejsce! To spory sukces, 
bo wszystkie zgłoszone do konkursu pro
jekty były naprawdę świetne - cieszy się 
wicestarosta Waldemar Gaida.

Wręczenie nagród najlepszym miało 
miejsce 28 września w Opolu, podczas 
konferencji pt. „Podsumowanie realizacji 
RPO WO 2007-2013 i POKL - komple- 
mentarność funduszy oraz wnioski na przy
szłą perspektywę finansową2014-2020”, z 
udziałem Elżbiety Bieńkow skiej, minister 
rozwoju regionalnego.

O naszym projekcie pisaliśmy na 
lamach dwutygodnika „Powiat Strzelecki” 
niejeden raz, relacjonując poszczególne 
etapy. Zatem teraz tylko przypomnijmy 
podstawowe fakty.

Projekt realizowano z myślą o 
uczniach szkól ponadgimnazjalnych. 
Ściślej mówiąc - o ich przyszłości. Od
nalezienie swego miejsca w dorosłym 
życiu to kluczowa sprawa dla młodych 
ludzi. Niezbędne do tego jest odpowied
nie wykształcenie, ale także taki dobór 
jego ścieżki, który byłby dopasowany do 
indywidualnych predyspozycji i aspiracji. 
Tymczasem niektórzy mają problem z oce
ną własnych predyspozycji i konkretyzacją 
życiowych celów. Ponadto część uczniów 
ma problem z przyswajaniem wiedzy na 
oczekiwanym poziomie. Innym z kolei 
brakowuje możliwości rozwijania zainte
resowań wykraczających poza podstawy 
programowe.

* i “*■

Pani Jadwiga Widańska ze Strzelec Op. świętowała 90. urodziny 27 września

W dniach 24 i 25 września wicesta
rosta Waldemar Gaida, dyrektor CKZiU 
Halina Kajstura i dyrektor ZSO Jan 
Wróblewski oraz naczelnik wydziału 
EKT Andrzej Piontek wzięli udział w 
Toruniu w VII Międzynarodowym Kon
gresie Kadry Kierowniczej Oświaty. Ok. 
900jego uczestników brało udział w wielu 
tematycznych spotkaniach zarówno w 
grupie pracowników samorządowych jak 
i zespołach dyrektorów szkół oraz w sesji 
plenarnej z udziałem Ministra Edukacji 
Narodowej Krystyny Szumilas. W trakcie 
spotkania minister omówiła między innymi 
plany resortu oświaty na najbliższy rok. 

Celem projektu było wyrównywanie 
dysproporcji edukacyjnych uczniów szkól 
ponadgimnazjalnych. przy' jednoczesnym 
podniesieniu jakości procesu kształcenia 
poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej 
o dodatkowe zajęcia: i te wyrównawcze, 
i te umożliwiające zdobycie nowych 
kwalifikacji czy umiejętności, które najuż 
w dorosłym życiu zaowocują mocniejszą 
pozycją na rynku pracy.

W projekcie wzięło udział blisko 400 
uczniów klas I - III Liceum Ogólnokształ
cącego w Zawadzkiem i Liceum Ogól
nokształcącego w Strzelcach Opolskich 
pochodzących ze wsi i małych miasteczek. 
Dwustu czterdziestu z nich, wskazanych 
przez nauczycieli, wzięło udział w za
jęciach wyrównawczych, 100 uczniów 
- w kursach językowych, a 59 osób - w 
zajęciach matematyczno-przyrodniczych. 
Ponadto uczniowie mogli uczestniczyć 
w zajęciach grupowych, warsztatach i 
treningach z poradnictwa edukacyjno-za- 
wodowego w ramach Pracowni Rozwoju 
Osobistego „ĘRO”.
Zajęcia wyrównawcze obejmowały kil
ka przedmiotów: matematykę, fizykę, 
geografię, chemie, j. polski, j. angielski, 
j. niemiecki, historię i biologię. Na do
datkowych zajęciach języ kowych można 
było podszkolić się z angielskiego, fran
cuskiego, niemieckiego i rosyjskiego i po 
pomyślnie zdanym egzaminie - zdobyć 
uznany na świecie certyfikat potwier
dzający znajomość języka. Natomiast na 
zajęciach, których celem był rozwój kom
petencji matematyczno-przyrodniczych 
młodzież przygotowywała się do podjęcia 
studiów na uczelniach technicznych, eko
nomicznych i przyrodniczych.

Imponujące są też ostateczne efekty 
projektu:

399 uczniów objętych wsparciem 
otrzymało dyplomy potwierdzające 
udział w projekcie
94 uczniów przystąpiło do egzaminów

O przyszłości oświaty
Następnie odbyła się dyskusja kierowana 
dotycząca przyszłości Karty Nauczyciela 
i statusu dyrektora szkoły w której glos 
zabrał wicestarosta Waldemar Gaida. 
W kolejnym dniu obrad przedstawiciele 
Powiatu Strzeleckiego wzięli udział 
m.in. spotkaniu z Podsekretarzem Stanu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanną 
Berdzik, dotyczącym nowego systemu 
kompleksowego wsparcia pracy szkoły. W 
trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie: 
kształcenia nauczycieli, doskonalenia, 
doradztwa metodycznego, kariery zawodo
wej, doboru kadry wspierającej, tworzenia 
„sieci” dyrektorów szkół.

językowych, a 90 z nich uzyskał® 
certyfikaty językowe
u wszystkich uczestników zajęć wy
równawczych o 10% poprawiły się 
oceny w szkole
na działania objęte projektem przezna
czono 2730 godzin pozalekcyjnych.

Kapitalni w Opolskiem - 111 edycja” , ;;! 
Podczas konferencji dostrzeżono też 
inne projekty zgłoszone przez Powiat 
Strzelecki:

„Akademię przyszłych fachowców 
oraz dwa inwestycyjne: „Ogranicze
nie energochłonności budynku LO im. 
Mieszka I w Zawadzkiem wraz z wyko
rzystaniem odnawialnego źródła energii" 
oraz „Starostwo Powiatowe w Strzelcach 
Opolskich e-urzędem - system usług 
elektronicznych w administracji samo
rządowej dla mieszkańców powiatu”-z 
których migawki pojawiły się w filmie 
dokumentującym przemiany w naszym 
województwie dzięki środkom unijnym- 
kończy wicestarosta Gaida.


