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Wiwat maj!
Wszystkich mieszkańców powiatu strzeleckiego 

serdecznie zapraszamy na uroczystości w pierwszych 
dniach maja. Bądźmy razem! Zarówno w czasie tak 
radosnych świąt jak przypadający na 2 maja Dzień 

Flagi RP czy rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, jak i w czasie skłaniającym do zadumy, 

czyli  89.rocznicy III Powstania Śląskiego.
Wszystkie szczegóły, także o innych majowych 

imprezach, znajdziecie Państwo wewnątrz numeru.

U nas, inaczej niż np. w Ame-
ryce, nie ma zwyczaju 
umieszczania fl ag narodo-

wych w biurach, szkołach czy przy 
domach na co dzień. A jednak są 
momenty, kiedy i my je wywiesza-
my samorzutnie, nie czekając na od-
górne polecenia czy ofi cjalne oka-
zje. Tak było całkiem niedawno – po 
katastrofi e prezydenckiego samo-
lotu w Smoleńsku. Biało-czerwone 

Drodzy Hutnicy Powiatu Strzeleckiego

Z okazji Waszego Święta
składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia.

Dozy optymizmu w codziennych dążeniach 
do coraz lepszego rozwoju ważnej gałęzi przemysłu.
 Życzymy jak najwięcej radości, społecznej akceptacji 

i uznania dla trudu wykonanej pracy.

Wicestarosta Strzelecki                 Przewodniczący Rady Powiatu                   Starosta Strzelecki
  Waldemar Gaida                              Henryk Bartoszek                                  Józef Swaczyna

Drodzy Druhowie Strażacy Powiatu Strzeleckiego

Z okazji Dnia Strażaka
składamy Wam

 podziękowania za ofiarną służbę, za sprostanie nowym wyzwaniom.

To Wy chronicie i ratujecie nasze mienie i zdrowie. Stoicie na straży ludzkich domostw, 
dorobku materialnego i kulturalnego wielu pokoleń naszej małej ojczyzny. 

 Życzymy Wam dobrego zdrowia, satysfakcji z trudnej, ale jakże potrzebnej służby.

Wicestarosta Strzelecki                 Przewodniczący Rady Powiatu                   Starosta Strzelecki
  Waldemar Gaida                              Henryk Bartoszek                                  Józef Swaczyna

Biało-Biało-czerwona Kokardę Narodową 
stanowić będą kolory 
herbu Królestwa Polskiego 
i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, to jest kolor 
biały z czerwonym. 
Uchwała Sejmu Królestwa 
Polskiego z 7 lutego 1831

fl agi, przybrane kirem, pojawiły się 
w wielu oknach.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej to święto o zupełnie nie-
długiej historii – pierwszy raz ob-
chodziliśmy je dopiero w lutym 
2004 roku. Choć barwy biało-czer-
wone ofi cjalnie wprowadzono w ro-
ku 1831, to mają znacznie dawniej-
szą historię. Wizerunek orła białego 
w czerwonej tarczy herbowej nale-
żał do heraldycznych symboli mo-
narchii Piastów, Jagiellonów, a póź-
niej do wszystkich królów elekcyj-
nych Rzeczypospolitej. 

W symbolice polskiej fl agi biel 
pochodzi od bieli orła, będącego go-
dłem Polski, i bieli Pogoni - ryce-
rza galopującego na koniu, będące-
go godłem Litwy. Oba godła znaj-
dują się na czerwonych tłach tarcz 
herbowych. A ponieważ w polskiej 
heraldyce ważniejszy jest kolor go-
dła niż tła – biel na fl adze jest za-
wsze u góry.

Biała biel, czerwona czerwień?
Ale jaka to biel? I jaka czerwień? 

Po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę barwy i kształt fl agi uchwa-
lił Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 
1919. W ustawie podano: „Za bar-
wy Rzeczypospolitej Polskiej uzna-
je się kolor biały i czerwony w po-

dłużnych pasach równoległych, 
z których górny – biały, dolny zaś – 
czerwony”. Dwa lata później Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych wyda-
ło broszurę w której sprecyzowano 
odcień czerwieni defi niując ją jako 
karmazyn, ale w 1927 odcień kolo-
ru czerwonego został zmieniony na 
cynober, ten sam kolor został użyty 
w defi nicji fl agi w ustawie z 1955.

Ale to nie koniec zmian kolorów 
fl agi. Ponownie zostały zmienione 
ustawą z 31 stycznia 1980. I dopiero 
wtedy zrezygnowano ze słownego 
opisu kolorów, a barwy fl agi okre-
ślono za pomocą współrzędnych 
trójchromatycznych, wraz z dopusz-
czalnymi różnicami barw (rodzaj 
tkaniny, z której fl agę uszyto, ma du-
że znaczenie). I tak naprawdę biel na 
fl adze to kolor raczej  „srebrnobiały” 
czy „szary” niż „biały”, także czer-
wień wyda się nam inna niż przyjęta 
zwyczajowo na fl agach. 

2 maja rano spotkamy się na Pla-
cu Żeromskiego!

Ranek stawał leniwie. Mgiełki 
snuły się pod lasem. Nie można 

było zauważyć w tle Góry św. Anny. 
Mknęliśmy już od centrum Strzelec 
Opolskich, jadąc przez Mokre Łany, 
które wchłonęło miasto tuż za pięk-
nym, starym krajobrazowym par-
kiem. 

Wygodną szosą przekroczyliśmy 
linię autostrady, zjeżdżając w lewo 
ku Olszowej. Sama nazwa wsi do 
dziś potwierdza się rachitycznymi 
laskami przed wsią, ale i we wsi wy-
rastającymi olszami. 

Pewne zdziwienie budzić może 
starożytność zasiedzenia tych tere-
nów: górne warstwy pól nie sięgają 
zbyt często lepszej bonitacji, a prze-
cież tu właśnie ludzie się osiedla-
li. W każdej osadzie czy wiosce - 
gdzie okiem sięgnąć - wiele zabu-

Odkryj skarby okolic 
Góry św. Anny

Z wizytą 
w Olszowej, 
Zimnej Wódce 
i Kluczu

dowań, szczególnie tych starszych 
(kościoły, domostwa, stodoły, chle-
wy, ba, nawet parkany) było wzno-
szonych z kamienia wapiennego: 
dziś wyłaniają się spod fragmen-
tów opadłych przypadkowo tyn-
ków. Tynkowano ściany, wstydząc 
się prostoty tych dzieł, a one gło-
szą chwałę ich budowniczych, maj-
strów i mieszkańców. Oczywiście 
korzystano też z darów lasów, choć 
nie było tu rosłych dębów i mo-
drzewi. Wjeżdżamy właśnie w Ol-
szową. 

Starosta Strzelecki oraz 
Burmistrz Strzelec Opolskich

zapraszają na uroczyste 
podniesienie fl agi z okazji

 DNIA FLAGI 

RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ,

 które odbędzie się 2 maja 
na Placu Żeromskiego 
w Strzelcach Opolskich   

8:00 powitanie gości

8:15 uroczyste podniesienie fl agi 
na maszt

8:30 okolicznościowe wystąpienie 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelcach Opolskich
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Ubiegłoroczna strze-
lecka wystawa doku-

mentująca historię rodzi-
ny Gabor (sklep, w któ-
rym Pius Gabor sprzeda-
wał swoje buty mieścił 
się w rynku) wzbudziła 
niemałe zainteresowanie. 
Oto jeden ze strzelczan 
(cóż z tego, że dawnych) 
zrobił karierę w iście ame-
rykańskim stylu, tyle że 
nie „od pucybuta do mi-
lionera”, a od „szewca”. 
A że pierwsze buty były szyte ręcznie 
z opon – to tylko świadczyło o rzutkości 
i wizji młodego człowieka (Joachim Ga-
bor w styczniu 1945 roku, kiedy dotarł 
na Zachód miał tylko 16 lat). Dziś Gabor 
Shoes z siedzibą w Rosenheim to fi rma 
o światowej sławie - produkuje blisko 8 
milionów par butów rocznie! I są to buty 
z „najwyższej półki”, podobnie jak pro-
dukowane tu paski i torebki.

Podczas ubiegłorocznej wizyty pa-
na Achima Gabora (dziś prezesa fi rmy, 
syna Joachima) na Opolszczyźnie Sto-
warzyszenie Mediów Polskich w War-
szawie, zaproponowało zorganizowanie 
pokazu kolekcji obuwia, pasków i tore-
bek fi rmy Gabor w Warszawie. Pokaz 
odbył się 24 kwietnia w Muzeum Ga-
zownictwa, a partnerami przedsięwzię-
cia byli: Urząd Marszałkowski, Fun-
dacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
oraz Stowarzyszenie Mediów Polskich 
w Warszawie. Warszawskie spotkanie 
z Achimem Gaborem to pierwsza im-
preza z planowanego cyklu prezenta-
cji  wybitnych osób, które są symbolami 
polsko-niemieckiej historii, ludzi przed-
siębiorczych, którzy talentem i pracą 
kształtują wizerunek swojego kraju. To 
jeden z przykładów karier niezwykłych, 

- tak może powiedzieć uczeń drugiej 
klasy strzeleckiego liceum ogólno-
kształcącego, Marcin Malecko, który 
jako fi nalista III etapu Olimpiady Ję-
zyka Polskiego i Literatury egzamin 
maturalny z języka polskiego ma już 
zdany na 100 %.

16 kwietnia zakończyła się długa, bo 
trwająca od początku roku szkolnego, 
droga poprzez kolejne szczeble w kon-

Spośród 49 krajowych fi nalistów  i lau-
reatów tegorocznej edycji XXXIII 

Olimpiady Języka Niemieckiego (OJN) 
dwoje uczniów pochodzi ze strzeleckiego 
Liceum. To wielki sukces!

W pierwszym etapie tegorocznej Olim-
piady Języka Niemieckiego wzięło udział 
kilkadziesiąt tysięcy uczniów szkół średnich 
z całego kraju. W ścisłej czołówce znalazło 
49 najlepszych. Krajowy fi nał odbył się od 
9 i 10 kwietnia br. w Poznaniu w Wyższej 
Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogu-
miła Lindego.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa nie 
tylko dlatego, że do końca nie było wiado-
mo, czy eliminacje w ogóle się odbędą, ale 
i dlatego, że Liceum Ogólnokształcące chlu-
bi się dwoma laureatami.

Jedenaste miejsce w Polsce i tytuł laure-
ata zajęła uczennica klasy trzeciej LO – Ka-
rolina Pisarska, taki sam tytuł i czternaste  
miejsce wśród najlepszych zdobyła Domi-
nika Wiechoczek. „Świętujcie, że jesteście 
jednymi z tych, którzy dotarli do fi nału” – 
powiedział profesor Waldemar Pfeiffer, je-
den z twórców OJN dodając: „To, że znaleź-
liście się na tej sali, jest wielkim sukcesem 
waszym, waszych rodziców i nauczycieli”. 

Stanisław Krawiec od dwóch i pół 
kadencji jest radnym Rady Powia-
tu. Skąd te pół? W czerwcu ub. ro-

ku, po złożeniu mandatu radnego  przez 
Krzysztofa Fabianowskiego – wszedł na 
jego miejsce. 

- Z perspektywy lat mogę ocenić, że 
jakość pracy Rady Powiatu i biura ją ob-
sługującego zdecydowanie się poprawiła. 
Widać to zarówno w dokumentach sesyj-
nych, jak i przygotowaniu i prowadzeniu 
obrad, ale także w samych protokołach 
z sesji – są zdecydowanie bardziej szcze-
gółowe i skupiają się na sednie porusza-
nych przez radnych spraw. I władza już 
się nie obraża - merytorycznie podchodzi 
do problemów, wyjaśniając je i nie uzna-
jąc, jak wcześniej bywało, każdego głosu 
krytycznego za osobistą krzywdę.

Po stronie zdecydowanych plusów 
mijającej kadencji należy zapisać ugrun-
towany i trwały rozwój oświaty  (i nie 
można tu umniejszyć roli wicestarosty) 
oraz kondycję powiatowej służby zdro-
wia, czyli po prostu szpitala. Nie zmniej-
szył się dostęp pacjentów do usług me-
dycznych, a wprowadzone w nim roz-
wiązania, jak choćby te podpatrzone 
kiedyś w Świeciu, dziś stanowią dobry 
przykład dla innych. Także stałe inwe-
stowanie w szpital (w tym największa in-
westycja, która zostanie dopiero sfi nali-
zowana, czyli Szpitalny Oddział Ratun-
kowy) – przynosi dobre efekty.

Z kolei drogi powiatowe to raczej po-
rażka. I to zarówno w aspekcie zimowe-
go utrzymania, jak i stanu nawierzchni. 
Jedyne, co się naprawdę udało, to ob-
wodnica z rondem. Ale jedna jaskółka 

To dobra droga do znalezienia szczę-
ścia we dwoje! Nie, zapewniam: to 

nie jest reklama żadnego z biur matrymo-
nialnych, choć doświadczenia wskazują, 
że w Ujeździe skojarzyło się wiele par.

Dawno, dawno temu Ujazd słynął 
szeroko swymi dorocznymi „Panieński-
mi Targami”. Zjeżdżali się nań młodzi 
zewsząd - z Opola, i z Mysłowic, i jesz-
cze dalszych stron, a licznie rozstawione 
przy drogach tablice „Fahr nach Heirat-
smarkt in Ujest” nieomylnie kierowały 
kawalerów i panny we właściwe miejsce. 
Nie tylko ich zresztą: to było prawdziwe 
święto całego Ujazdu i okolicy. 

Po mszy w kościółku w Studzionce 
(niedaleko cudownego źródełka, o czym 
później) młodzi udawali się na Kaczy 
Rynek (dzisiejsza ul. Sienkiewicza i ...) 
i już zupełnie niecierpliwie czekali na 
pierwszy taniec – kotylionowy. Najważ-
niejszy. Nie tylko tego dnia - mógł prze-
cież okazać się najważniejszym w ca-
łym życiu. Był wszak jeden warunek: pa-
ra z takimi samymi kotylionami musiała 
się na tyle sobie spodobać, by zechcia-
ła razem przez gęsty lat przedrzeć się po 
zabawie do wspomnianego cudownego 
źródełka i napić się z niego wody (któ-
ra wg legendy ma nie tylko właściwości 
uzdrawiające, ale zapewnia też szczęście 
w miłości). A jeśli komuś nie udało się za 
pierwszym razem znaleźć swojej drugiej 
połówki na całe życie – na Targi Panień-
skie do Ujazdu powracał za rok.

Ile par w ten sposób się poznało i póź-
niej pobrało – nie wiadomo dokładnie, 

Władza już się nie obraża
Oceniamy mijającą kadencję

wiosny nie czyni. Chodniki na wsiach – 
oczywiście, są ważne, ale co z tego, sko-
ro leżąca obok droga jest dziurawa!

Niedosyt budzi także współpraca sta-
rostwa z gminami naszego powiatu, co 
widać było choćby po sprawie PKS – czy 
to rozsądne, by dwa samorządy równo-
cześnie startowały o nabycie akcji? I ta 
zwołana na ostatnią chwilę sesja nadzwy-
czajna, w dodatku dzień po wysłaniu do-
kumentów do Ministerstwa Skarbu Pań-
stwa… - nie sprzyjało to przejrzystości 
działań starosty. Ale o współpracy świad-
czy też obecność burmistrzów czy wójtów 
na sesjach Rady Powiatu – przez ponad 
rok żadnego z nich nie widziałem. Wydaje 
mi się, że kiedyś częściej tu bywali. A tak 
przy okazji nieobecnych – dlaczego od 
dawna na żadnej sesji Rady Powiatu nie 
pojawił się żaden z parlamentarzystów? 
(Ostatni raz, kiedy tu byli, i to w liczbie 
większej niż jeden, kojarzy się wyłącznie 
ze ściągnięciem polskiego orła sprzed sie-
dziby starostwa). Tym właśnie jestem roz-
czarowany, ale tu z kolei postawić należy 
pytanie: nie są naszymi sprawami zainte-
resowani, czy nie są zapraszani?

Za to na plus można zapisać działal-
ność starosty i wicestarosty w organiza-
cjach wykraczających ponad poziom po-
wiatu, czy nawet ogólnopolskich, np. sta-
rosty Józefa Swaczyny w Związku Po-
wiatów Polskich. 

Pozytywnie oceniam - i sądzę, że po-
dobnie czynią to wszyscy mieszkańcy po-
wiatu – bezpieczeństwo. Jednostkowych 
przypadków przestępstw czy wykro-
czeń oczywiście nie da się wyeliminować 
(zwłaszcza że tak naprawdę nie ma prak-

tycznie żadnej oferty zagospodarowa-
nia wolnego czasu, zwłaszcza wieczorem 
– po godzinie 20 Strzelce stają się mar-
twe), ale widać więcej policji na ulicach, 
a jej praca jest bardziej efektywna. Tak-
że straż pożarna, i ta państwowa, i ochot-
nicza wpływa na poziom bezpieczeństwa. 
A że stale szkoli się i jest coraz lepiej do-
posażona – jest on coraz wyższy. 

Także działalność Powiatowego Urzę-
du Pracy wpływa na ocenę tego, jak czu-
ją się mieszkańcy we własnym powiecie. 
Działania PUP i wszystkie inne przedsię-
wzięcia wspiera samorząd powiatowy – 
i słusznie, bo to działanie w imię wyż-
szych celów i powszechnie akceptowa-
ne są wszelkie przedsięwzięcia przyspa-
rzające miejsc pracy. Strzelecki PUP jest 
bardzo aktywny w pozyskiwaniu środ-
ków na zasiłki, staże, wspieranie róż-
nych form aktywizacji zawodowej. By-
łoby lepiej, gdyby ta aktywność dała się 
wprost przełożyć na zwiększenie miejsc 
pracy, ale  to niestety, już nie zależy od 
urzędu pracy, tylko od sytuacji potencjal-
nych pracodawców.

/mg/

Buty Marylin na wystawie

których historia pokazuje trwałe związ-
ki Polaków i Niemców.

Już w maju natomiast buty fi rmy Ga-
bor będzie można oglądać w strzeleckie-
go starostwa. Wystawę przygotowuje fi r-
ma Gabor, starostwo powiatowe oraz 
strzeleckie koło DFK.

- Będzie tu można obejrzeć buty za-
równo pochodzące bezpośrednio z fi rmy 
Gabor, jak i wypożyczone specjalnie na 
tę okazję. Przecież chodzili w nich nie-
gdyś słynni aktorzy, m.in. Marylin Mon-
roe, Marlon Brando, a także członko-
wie zespołu „The Beatles”. W butach od 
Gabora grała także w fi lmie „Śniadanie 
u Tiffaniego” Audrey Hepburn – mówi 
wicestarosta Waldemar Gaida.

- Jednak wystawy to nie wszystko – 
dodaje. - Chcemy również zorganizować 
zorganizować klasę obuwniczą w Zespole 
Szkół Zawodowych Nr 1. To nie jest pro-
ste przedsięwzięcie – bo nie chodzi nam 
tylko o kształcenie szewców na poziomie 
zawodowym, chcemy, by u nas kształ-
cili się projektanci butów. Ale… do na-
uczania tego zawodu na poziomie tech-
nikum trzeba mieć prawdziwych fachow-
ców. Być może uda się nam doprowadzić 
do tego, by klasa została objęta patrona-
tem fi rmy Gabor. Najlepsi absolwenci do-
stawaliby pracę w fi rmie, a praktyki odby-
waliby w zakładach produkcyjnych Ga-
bor w Niemczech lub na Słowacji. A że 
w Strzelcach funkcjonuje Przedsiębior-
stwo Przemysłu Obuwniczego – praca by-
łaby także na miejscu. Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z naszymi planami – praw-
dopodobne jest, że klasa obuwnicza ruszy 
już od 1 września 2011.

/mg/

Panny, do Ujazdu marsz!
na pewno dużo – mówi Grażyna Kocen-
da. szefowa Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Działalności Kulturalnej w Ujeździe. 
- Dzięki unijnemu projektowi chcemy 
wrócić do tradycji sprzed lat. Targi pa-
nieńskie organizowane były na pewno 
w latach 1928-39, a być może i wcze-
śniej; po 1945 jakoś nie było dla nich od-
powiedniego klimatu. Teraz jest. I wła-
ściwie to ostatni moment, by od miesz-
kańców, którzy brali w nich udział zdą-
żyć jeszcze „zasięgnąć języka”: przecież 
od ostatnich targów minęło już 71 lat! - 
mówi, dodając przy tym, że dzięki mło-
dzieży zaangażowanej w projekt jest 
szansa, by ocalić od zapomnienia ten 
ważny element naszej tradycji. Nie tyl-
ko tradycji. Przecież te targi organizowa-
no również po to, by związki małżeńskie 
nie były tak często zawierane w obrębie 
dość wąskiego kręgu osób. 

Na pierwszych po wojnie Targach Pa-
nieńskich w Ujeździe będzie się przypo-
minać nie tylko dawne zwyczaje zwią-
zane z okresem narzeczeńskim i samym 
weselem, ale i propagować śląskie potra-
wy regionalne. A tak nawiasem mówiąc 
– przed wojną w Ujeździe funkcjono-
wało chyba jedyne wówczas na Opolsz-
czyźnie biuro matrymonialne. Woda ze 
źródełka jednak rzeczywiście zapewnia-
ła zawarcie szczęśliwego związku!

Zapraszamy więc 2 maja na Rynek 
w Ujeździe! Targi Panieńskie rozpocz-
ną się o godz. 14.00.

Matury się 
nie boję!

kursowej procedurze, dwustopniowej: 
pisemnej i ustnej na każdym etapie. 

Marcin najpierw napisał pracę na te-
mat nowego pokolenia polskiego repor-
tażu, potem zajął się poezją i sylwetką 
twórczą Wisławy Szymborskiej oraz per-
swazyjną funkcją języka w tekstach pro-
pagandy politycznej. Zadania literackie 
i lingwistyczne okazały się i ciekawe, 
i pracochłonne zarazem. Sama lista tema-
tów do etapu ustnego w zawodach II stop-
nia (wojewódzkich) oscylowała gdzieś 
między 150 a 160. Testy językoznawcze 
to około ryza (500 stron) papieru. Komi-
tet Główny OliJP bardzo wysoko posta-

wił poprzeczkę wszystkim uczestnikom 
konkursu walczącym o laur pierwszeń-
stwa. Z całej Opolszczyzny tylko ośmioro 
uczniów zostało dopuszczonych do etapu 
ogólnopolskiego, zapewniającego najlep-
szym indeks na studia i oczywiście matu-
rę z języka ojczystego. Jednym z nich był 
strzelecki drugoklasista. – Swój cel osią-
gnąłem - podsumowuje Marcin, który jed-
nak nie wiąże swoich planów ani z polo-
nistyką, ani z dziennikarstwem, bo wy-
działy o tych właśnie kierunkach otwie-
rają się chętnie dla fi nalistów Olimpiady 
Języka Polskiego i Literatury. 

Dorota Maćkula

Ogólnopolski fi nał XXXIII Olimpiady Języka Niemieckiego

Uczniowie naszego LO 
wśród najlepszych 

Na tym etapie nie 
ma już znaczenia nu-
mer miejsca. Wielkim 
honorem i zaszczy-
tem jest zakwalifi ko-
wanie się do najlepszej 
pięćdziesiątki w kra-
ju. Prócz splendoru, dyplomów i gratulacji 
olimpijczycy otrzymali nagrody książkowe. 

Największą jednak nagrodą jest zwolnie-
nie z obowiązku zdawania matury z języka 
niemieckiego oraz otwarte drzwi na wydzia-
łach neofi lologicznych wszystkich uniwer-
sytetów w Polsce. Specjalne zaproszenie do 
studiowania na Uniwersytecie Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu wystosował do laure-
atów profesor Hubert Orłowskiego

Centralny etap OJN zawsze odbywał 
się w Poznaniu na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza, a jego bezpośrednim orga-
nizatorem jest Towarzystwo Neofi lologicz-
ne. Jej kierownictwo dzierży w swych rę-
kach od wielu lat prof. dr hab. Włodzimierz 
Bialik.

Zakres wymagań OJN obejmuje kilka 
obszarów wiedzy, między innymi realio-
znawstwo krajów niemieckiego obszaru ję-
zykowego. Za tym pojęciem kryją się treści 

z zakresu polityki, historii, życia społeczno-
gospodarczego nie tylko Niemiec, ale rów-
nież Austrii i Szwajcarii. Każdy uczestnik 
zobowiązany jest do przeczytania oraz inter-
pretacji trzech dzieł literackich sprzed 1945 
roku oraz czterech po tej dacie. Na szczęście 
czytanie to mocna strona naszych liceali-
stów, nie tylko tych startujących w olimpia-
dach. Najchętniej wybierani autorzy to m. 
in. Franz Kafka, Heinrich Böll, Erich Maria 
Remarque, Herman Hesse. 

Jako wieloletni nauczyciel obydwu olim-
pijczyków mogę tylko żałować, że opusz-
czają oni już mury szkolne. Z satysfakcję 
jednak dzielę się wiadomością, że Karoli-
na planuje studiować fi lologię germańską na  
Uniwersytecie Opolskim a następnie zasilić 
grono nauczycieli, miejmy nadzieję, nasze-
go regionu.

 Artur Gołdyn, nauczyciel j. niemieckiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Karolina Pisarska, Artur Gołdyn (nauczyciel LO), Dominika Wiechoczek
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O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE 
WYKONYWANIA PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

KONSULTANT 
DS. OBSŁUGI KLIENTA 

 ¾ ETATU
STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie
   min. średnie
- znajomość komputera
- dyspozycyjność

PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie
- biegła obsługa komputera

SPRZEDAWCA 
- SERWISANT W SKLEPIE 

KOMPUTEROWYM
STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie
- doświadczenie 
- znajomość branży
- prawo jazdy kat.B

SPRZEDAWCA LODÓW ZAWADZKIE

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPU KOLONOWSKIE
- wykształcenie min. średnie
- 1,5 roku doświadczenia
- obsługa komputera

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie w handlu
- obsługa kasy fi skalnej

KELNER - KELNERKA ZAWADZKIE
- wykształcenie 
gastronomiczne lub cukiernicze
- mile widziane doświadczenie

BARMAN - BARMANKA STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie
- doświadczenie min. 1 rok

SZEF KUCHNI GÓRA ŚW. ANNY
- wykształcenie zawodowe 
   lub średnie
- doświadczenie min. 5 lat

POMOC KUCHENNA GÓRA ŚW. ANNY
- wykształcenie zawodowe 
   lub średnie
- doświadczenie

MASARZ 
(PRACOWNIK MASARNI) STANISZCZE WIELKIE - doświadczenie

TRAKTORZYSTA STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR KOPARKI I  

ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie

KIEROWCA C + E TRANSPORT KRAJOWY - doświadczenie

KIEROWCA C + E TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

- doświadczenie
- uprawnienia ADR

KIEROWCA C + E TRANSPORT KRAJOWY - doświadczenie
LAKIERNIK SAMOCHODOWY BORYCZ - doświadczenie

TYNKARZ WG ZLECEŃ - doświadczenie min. 1 rok
PŁYTKARZ / REGIPSIARZ WG ZLECEŃ - doświadczenie

MALARZ WG ZLECEŃ
- doświadczenie
- umiejętność docieplania

PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ
- mile widziane 
  doświadczenie budowlane

CIEŚLA WG ZLECEŃ

- wykształcenie min. 
  zawodowe
- doświadczenie
- mile widziane prawo jazdy 
   kat.B

SZEF KONTROLI JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe
- wymagany certyfi kat 
   IWE/EWE

SPECJALISTA SPAWALNIK STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe – 
   inżynier spawalnik
- mile widziane kwalifi kacje 
   spawacza europejskiego

ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie – 
   technik elektryk
- uprawnienia SEP do 1 kV
- doświadczenie 2-3 lata

ELEKTROMECHANIK LUB 
MECHANIK KOLONOWSKIE - uprawnienia elektryczne

TAPICER LUB STOLARZ TAPICER OLSZOWA - doświadczenie
PRACOWNIK OBRÓBKI DREWNA KOLONOWSKIE

PRACOWNIK FIZYCZNY DO 
OBSŁUGI TRZODY CHLEWNEJ LEŚNICA - mile widziane doświadczenie

OPERATOR WÓZKA TRANSPORTU 
WEWNĘTRZNEGO

KRAPKOWICE
LUB DYLAKI

- wykształcenie zawodowe
- doświadczenie
- uprawnienia

MONTER WIĄZEK KRAPKOWICE
LUB DYLAKI

- wykształcenie 
   min. zawodowe

OPERATOR MASZYN KRAPKOWICE
LUB DYLAKI

- wykształcenie
   min. zawodowe

SZEWC ZAWADZKIE
- mile widziane wykształcenie
  kierunkowe
- doświadczenie

TECHNIK DENTYSTYCZNY ROZMIERKA
- wykształcenie kierunkowe
- doświadczenie lub odbyte 
   kursy

MAJÓWKI CZAS ZACZĄĆ! 

Błotnica Strzelecka

Mieszkańcy spotkają się 1 maja o godz. 15 w kaplicy 

przy ul. Toszeckiej na majowym nabożeństwie. 
W programie przewidziano także ustawienie Maibauma przez 
strażaków oraz wspólny przemarsz na trasie Park – Zamek – Ul; 

nie zabraknie też występów artystycznych i poczęstunku.
**

Leśnicka Majówka 

Uroczystość rozpocznie się 1 maja o godz. 14 
postawieniem majowego drzewka przy Domu Spotkań DFK.

Potem wspólny przemarsz wraz z orkiestrą do namiotu biesiadnego 
w Parku Miejskim; a wieczorem nie zabraknie atrakcji 

– m.in. wyboru „Miss Kwiecia” czy występu Alexandra Martineza, 
fi nalisty programu „Mam Talent”

WIELKA 

MAJÓWKA 

U STRAŻAKÓW!

Tego jeszcze nie było: 
strzeleccy strażacy zapraszają 

całe rodziny na popołudnie 
1 maja do Komendy Powiatowej 
– to dzień otwarty w strażnicy. 
Po raz pierwszy będzie można 
wszystko pooglądać z bliska, 

a nawet dotknąć! 
To niepowtarzalna okazja. 
Warto zaplanować sobie 

pierwszą sobotę maja tak, by się 
tu wybrać, zwłaszcza z dziećmi. 

1 maja 2010 r. 
- dzień otwarty w strażnicy 

Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Strzelcach Opolskich 

W programie 

między innymi:

14.00  i 16.00 • pokaz wyjazdu 
alarmowego, zwiedzanie 
strażnicy
14.30  i 16.30 • pokaz działań 
ratowniczych podczas 
wypadków drogowych
15.00  i 17.00 • pokaz udzielania 
kwalifi kowanej pierwszej 
pomocy medycznej
17.30 • pokaz sportów 
pożarniczych (wspinanie przy 
użyciu drabiny hakowej oraz 
bieg 100 m z przeszkodami)

W przerwach między 

pokazami proponujemy:

zwiedzanie Izby Tradycji • 
zawierającej ciekawe zbiory 
zabytkowego sprzętu 
strażackiego
instruktaż udzielania • 
pierwszej pomocy 
medycznej, w tym możliwość 
sprawdzenia swoich 
umiejętności na fantomie
atrakcyjne konkursy dla dzieci• 
słodki poczęstunek• 

    
zaprasza

Komendant Powiatowy
PSP w Strzelcach Opolskich

st. bryg. Stefan Szłapa

OBCHODY 89. ROCZNICY WYBUCHU 

III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

PROGRAM:
10:00 • warta harcerzy przy Pomniku Czynu Powstańczego
10:15 • otwarcie wystawy „Alianci na Śląsku 1920 – 1922” w Muzeum 
Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny
11:30 • Msza Św. w Bazylice Św. Anny w intencji uczestników Powstań 
Śląskich
13:00 – 14:30 • uroczystość w Domu Pielgrzyma, sala konferencyjno – 
widowiskowa:
- wystąpienie przedstawicieli władz państwowych i samorządowych
- projekt fi lmu „Batalia o Śląsk”
- występ Zespołu Folklorystycznego „Spod Buczyny” z Oleszki z 

repertuarem pieśni powstańczych
- występ Zespołu Pieśni i Tańca „Komes” z Kędzierzyna – Koźla (tańce 

śląskie)
- poczęstunek kołaczem śląskim

ORGANIZATOR: Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa 
Opolskiego, Starosta Powiatu Strzeleckiego, Burmistrz Leśnicy

MIEJSCE: Góra Św. Anny

PROGRAM UROCZYSTYCH OBCHODÓW 

UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Strzelce Opolskie, 3 maja 2010 roku

godz.:  8.45 • zbiórka uczestników uroczystości przed Ratuszem, 
godz.:  8.50 • przemarsz pocztów sztandarowych i gości do kościoła 
pw. św. Wawrzyńca, 
godz.:  9.00 • uroczysta msza święta, 
godz.: 10.15 • uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofi arom 
Wojen i Przemocy,
godz.: 10.40 • tradycyjne spotkanie uczestników uroczystości 
w Strzeleckim Ośrodku Kultury:
- uroczyste uhonorowanie Pana Andreasa Gundruma tytułem 

Honorowego Obywatela Gminy Strzelce 
- występ zespołu artystycznego.

Z inicjatywy Powiatu Strzeleckie-
go, Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Opolu oraz Domu Pomo-
cy Społecznej w Strzelcach Opolskich 
z fi lią w Szymiszowie i fi lią w Leśni-
cy w dniach 15 – 16 kwietnia 2010 ro-
ku na terenie Domu w Szymiszowie od-
było się Seminarium pod nazwą „Problem 
osób uzależnionych od alkoholu zamiesz-
kujących domy pomocy społecznej”. Zo-
stał on zrealizowany w ramach Projektu 
pod nazwą „Podnoszenie kwalifi kacji ka-
dry pomocy i integracji społecznej w wo-
jewództwie opolskim” realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji 
Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upo-
wszechnienie aktywnej integracji. Pod-
działanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifi kacji 
kadr pomocy i integracji społecznej. 

W seminarium tym udział wzięło po-
nad 80 pracowników reprezentujących 
Domy Pomocy Społecznej z terenu wo-

ROK CYSTERSKI W JEMIELNICY

Parafi a Rzymsko-Katolicka
 pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy 

zaprasza do kościoła parafi alnego w niedzielę 
09.05.2010 roku o godz. 15.00 na 

KONCERT pod patronatem ks. Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai 

Wystąpią: Jadwiga Postrożna – mezzosopran
Igor Cecocho – trąbka • Piotr Rojek – organy

W programie:  J. S.Bach, G. Caccini, G. B. Pergolesi, 
H. Purcell, P. Rojek, G. Rossini, G. Viviani,

Wstęp wolny.

Szymiszowskie Seminarium 
problemowe dla pracowników 
Domów Pomocy Społecznej 
na Opolszczyźnie

jewództwa opolskiego oraz Starosta, Wi-
cetarosta Powiatu Strzeleckiego, Dyrek-
tor Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Opolu oraz pracownicy tej in-
stytucji. Podstawą tego rodzaju szkolenia 
jest problem alkoholowy z jakim spoty-
kamy się we wszystkich Domach. Jest 
także dowodem na to, że nie uciekamy od 
problemów i nie zamiatamy je „pod dy-
wan”, ale głośno o nich mówimy i chce-
my się z nim zmierzyć wspólnie szukając 
najlepszych rozwiązań. 

Seminarium i warsztaty prowadzone 
były przez specjalistów zajmujących się 
tą tematyką z dziedziny psychologii, pe-
dagogiki społecznej i socjologii.

Stwierdzono, że obecnie funkcjonu-
jące przepisy prawa, szczególnie odno-
szące się do nadużywających alkohol 
mieszkańców są złe i wymagają natych-
miastowej zmiany.

Ponadto konieczne jest w jak naj-
szybszym terminie powołanie placówki 
specjalistycznej – stacjonarnej dla miesz-
kańców uzależnionych od alkoholu ( od-
dział Domu Pomocy Społecznej dla osób 
z tego rodzaju problemem na terenie wo-
jewództwa opolskiego ). Kolejną alter-
natywą jest utworzenie Domu Pomocy 
Społecznej dla osób agresywnych i uza-
leżnionych od alkoholu o najniższym 
standardzie.

Powyższe petycje zostaną skierowa-
ne do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Zostanie również przygotowana 
publikacja naukowa dotycząca tego pro-
blemu nad którą opiekę merytoryczną 
sprawuje Uniwersytet Opolski. 

Stanisław Marek
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Strzelcach Opolskich
z fi lią w Szymiszowie i fi lią w Leśnicy
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Zajmujemy się nauczaniem i wychowaniem młodzieży o spe-1. 
cjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kształcimy na etapach edukacyjnych2. : Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.
U NAS ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE W ZAWODACH:3. 

w cyklu 2–letnim: • kucharz małej gastronomii, ogrodnik, ma-
larz tapeciarz, sprzedawca
w cyklu 3-letnich: • stolarz, murarz, krawiec, piekarz, cukier-
nik, rzeźnik-wędliniarz, betoniarz-zbrojarz, tapicer, fryzjer, 
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik samo-
chodowy, blacharz samochodowy, monter instalacji sanitar-
nych.

Uczniom zamiejscowym 4. oferujemy bezpłatny pobyt w interna-
cie; rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.
Uczniowie mogą 5. pogłębiać swoje pasje w kołach zaintereso-
wań, działać w Samorządzie Uczniowskim, redagować gazetkę 
szkolną. 
Nasi uczniowie 6. biorą udział w wielu zawodach sportowych, 
konkursach, turniejach, często zajmują czołowe miejsca, o czym 
świadczą liczne dyplomy i puchary.

Szkoła realizuje zajęcia pozalekcyjne: 7. kurs języka angielskiego, te-
atralno-muzyczne, sportowe, ekologiczne, z przedsiębiorczości, kom-
puterowe z obsługą Internetu, przygotowujące do egzaminu, przygo-
towujące do samodzielności, plastyczne.
Szkoła zapewnia również: 8. nieodpłatne podręczniki, opiekę pielę-
gniarską, terapię logopedyczną, pomoc psychologa, pedagoga, w mia-
rę możliwości pomoc rzeczową, udział w nieodpłatnych turnusach re-
habilitacyjnych, udział uczniów w wymianie międzynarodowej.
Ośrodek położony9.  jest w pięknym miejscu u podnóża Góry św. Anny.
Od 2009 roku w Ośrodku funkcjonuje Uzupełniające Liceum Ogól-10. 
nokształcące przeznaczone jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę 
zawodową specjalną. Jego celem jest wyrównywanie braków i szans 
edukacyjnych oraz wszechstronny rozwój uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. Absolwenci liceum mają możliwość kształcić 
się w nowych dla nich zawodach we wszystkich szkołach policealnych.
W  naszym Ośrodku11.  jest miejsce dla wszystkich uczniów, którzy mają 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Każdy uczeń jest12.  otoczony indywidualną opieką dostosowaną do 
jego potrzeb. Uczeń nie pozostaje bezimiennym uczniem! 
Przedstawione niżej13.  fotografi e z życia Ośrodka świadczą o tym, że 
w naszej pracy stawiamy na aktywność ucznia. 

Uczniowie ZET uczą się liczyć Praca na zajęciach z fi zyki w Liceum Uczniowie z PDP skupieni na pracy

Praktyczna nauka zawodu stolarz Czas wolny w internatowej świetlicy

Zanim zostaniesz uczniem w naszej Placówce możesz zapoznać się z jej działalnością.

Przyjedź, zobacz, jak wygląda nasz Ośrodek. opracował Sławomir Kossakowski

• OFERTA EDUKACYJNA • OFERTA EDUKACYJNA • OFERTA EDUKACYJNA • OFERTA EDUKACYJNA • OFERTA EDUKACYJNA • OFERTA EDUKACYJNA •

47 150 Leśnica, ul. Kozielska 20  

tel: 774615216

soswlesnica@poczta.onet.pl 

www.sosw.lesnica.pl

OŚRODEK 

SZKOLNO-

WYCHOWAWCZY

Uczniowie strzeleckiego Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 trzy-

nastego kwietnia gościli prokurator 
Katarzynę Celińską z Prokuratury 
Rejonowej w Strzelcach Opolskich. 

Jednym z przedmiotów naucza-
nych w technikum ekonomicznym, 
handlowym, technikum obsługi tu-
rystycznej oraz technikum agrobiz-
nesu jest prawo; uczniowie pozna-
ją m.in. podstawy prawa cywilnego, 
gospodarczego, administracyjne-
go i prawa pracy. Spotkanie, o któ-
rym mowa, przeznaczone było dla 
uczniów klas I technikum ekono-
micznego, którzy w pierwszym roku 
nauki  poznają podstawy funkcjono-
wania polskiego systemu prawne-
go, uczą się czytania aktów praw-
nych a także poznają strukturę są-
downictwa polskiego i organy ob-
sługi prawnej. 

Podczas godzinnego spotkania 
uczniowie mieli okazję poznać je-
den z zawodów prawniczych - pro-
kuratora. Droga do zawodu jest 
długa i żmudna (po zdaniu matury 

Pani Klara Lyra, dziś mieszkająca w Nakle 
u córki, 16 kwietnia obchodziła „tylko” 90 roczni-
cę urodzin. Dzień później, 17 kwietnia, Jubileusz 
90-lecia świętowała Pani Anna Blania, rodem z Su-
chej, dziś mieszkanka Szymiszowa. 

Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć najlep-
szych życzeń władz powiatu, kwiatów i prezentów. 
Dołączamy się do nich, życząc przede wszystkim 
zdrowia i pogody ducha.

Prokurator 
w szkole

ukończyć należy pięcioletnie studia 
prawnicze, a potem aplikację proku-
ratorską, która trwa aż 30 miesięcy. 
Całe kształcenie kończy się egzami-
nem państwowym). Następnie przy-
były gość w niezmiernie ciekawy, 
barwny i przystępny sposób opo-
wiadał o swojej pracy, bardzo odpo-
wiedzialnej. To prokurator niejed-
nokrotnie decyduje o ludzkich lo-
sach, formułując na przykład wnio-
ski o tymczasowe aresztowanie, 
czy ubezwłasnowolnienie określo-
nej osoby. Pani prokurator zwróci-
ła uwagę na szeroki wachlarz spraw, 
którymi zajmuje się w swojej pra-
cy zawodowej, począwszy od kar-
nych poprzez sprawy cywilne aż do 
kwestii administracyjnych. Zwróci-

ła także uwagę na wpływ wykony-
wanego zawodu na życie osobiste 
(zakaz wstępowania do partii poli-
tycznych, podejmowania dodatko-
wej pracy, dyżury prokuratorskie 
w dni świąteczne, nienormowany 
czas pracy). 

Zaistniała także niepowtarzalna 
okazja do zadania pytań. Młodzież 
pytała między innymi o nowo powo-
łanego Prokuratora Generalnego oraz 
o zakres kompetencji prokuratorów 
oraz aplikantów prokuratorskich. 

Czas przeznaczony na spotka-
nie upłynął tak szybko, że ucznio-
wie jeszcze długo podczas przerwy 
pozostali w klasie, by porozmawiać 
i zadawać kolejne pytania. 

Anna Grzesińska 

Kwiaty dla Jubilatek
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W dniu 13 marca 2010 druzyna złożona z czterech uczniów 
klas Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Zawo-

dowych w Zawadzkiem wystartowała w zawodach wojewódz-
kich XLII Małej Olimpiady Matematycznej w Opolu.

Byliśmy jedyną szkołą techniczną wśród 23 liceów ogól-
nokształcących z całego województwa, która zdecydowała się 
wziąć udział w Olimiadzie. Opiekunem drużyny był mgr Jo-
achim Szostok. Organizatorzy poinformowali, że nasza repre-
zentacja w składzie: Mariusz Chrząszcz, Sebastian Dandyk, 
Jakub Konieczny i Michał Ociepka zdobyła najwyższą liczbę 
punktów wśród szkół średnich powiatu strzeleckiego i I miej-
sce w klasyfi kacji techników.

W dniu 31 marca 2010 w Liceum Ogólnokształcącym w 
Krapkowicach odbył się XIV Konkurs Matematyczny im dr 
Tadeusza Knysza. Dwójka reprezentantów szkoły: Jakub Ko-
nieczny i Mariusz Marek z klasy III technikum informatyczne-
go zdobyła III miejsce w kategorii szkół technicznych. 

Wszystkim zawodnikom reprezentującym Zespół Szkół Za-
wodowych w Zawadzkiem należy się pochwała i szczere gra-
tulacje.  

Joachim Szostok

30 marca 2010 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Zawadzkiem odbył się Dzień Drzwi Otwartych. Odwiedzili nas ucznio-
wie szkół gimnazjalnych z Zawadzkiego, Kielczy, Żędowic i Jemielnicy. Podczas godzinnych spotkań z Dyrekto-

rem Szkoły Piotrem Lepiorzem oraz uczniami – reprezentantami różnych typów Szkół, mogli zapoznać się z historią ZSZ 
i ofertą edukacyjną przygotowaną dla nich na rok szkolny 2010/2011. Dyrektor poinformował, że w nadchodzącym roku szkol-
nym utworzone zostaną następujące klasy pierwsze: 

4 – letnie Technikum Ekonomiczne lub Handlowe• 
4 – letnie Technikum Mechaniczne• 
4 – letnie Technikum Informatyczne• 
3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa • (kształcąca w zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, 
elektryk, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, ślusarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 
stolarz, kamieniarz, operator urządzeń przemysłu szklarskiego)
2 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa•  (kształcąca w zawodach: sprzedawca, kelner, kucharz małej gastronomii)
3 – letnie wieczorowe Technikum Uzupełniające • (kształcące w zawodach: technik mechanik i technik handlowiec)

Spotkania rozpoczynały się prezentacją multimedialną ukazującą atuty tutejszej placówki. Podkreślano fakt, że każdy absol-
went ZSZ w Zawadzkiem kończy szkołę uzyskawszy zawód i tytuł technika ekonomisty, mechanika, informatyka. Dzięki temu 
mogą oni rozpocząć pracę tuż po ukończeniu szkoły lub kontynuować naukę na wybranym przez siebie kierunku wszystkich 
wyższych uczelni w kraju. 

Gimnazjaliści wysłuchali krótkich informacji dotyczących specyfi ki każdego z proponowanych im kierunków kształcenia. 
A były to informacje nie byle jakie, bo przekazywane przez uczniów, którzy sami kształcą się w tych zawodach. Bezpośrednia 
rozmowa mogła rozwiać ewentualne wątpliwości, na jaką szkołę się zdecydować. 

Zwiedzający dowiedzieli się, że ZSZ to nie tylko szkoła zajmująca się nauczaniem, lecz także miejsce, w którym można spędzić 
miło czas, poszerzając swoje zainteresowania dzięki udziałowi w różnych zajęciach pozalekcyjnych:

Koło teatralne• 
Koło miłośników języków obcych• 
Koło ekonomiczne• 
Aerobik• 
Szkolne Koło Sportowe – sekcje piłki siatkowej, ręcznej i nożnej• 
Spotkania miłośników kina, którzy organizują cyklicznie noce fi lmowe• 

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie zaangażowali się w projekty współfi nansowane przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

„Akademia nowych specjalności zawodowych – dobry początek kariery.”
 Jest to projekt realizowany przez Powiat Strzelecki, który jest kontynuacją zeszłorocznego projektu „Przyszły absolwent – fa-

chowiec. Uczeń szkoły zawodowej z międzynarodowymi certyfi katami.” Celem projektu jest wzrost zainteresowania szkolnic-
twem zawodowym poprzez wzbogacanie oferty w celu przygotowania do przyszłego zatrudnienia. Projekt obejmuje:

naukę spawania metodą MAG,• 
naukę języka angielskiego zawodowego,• 
kurs obsługi wózków widłowych,• 
kurs prawa jazdy kat. B,• 
prowadzenie pracowni kariery – doradztwo edukacyjno – zawodowe.• 

Szkolenia zakończone zostaną uzyskaniem uprawnień i certyfi katów.

 „Innowacyjna Szkoła Zawodowa”,
którego celem jest uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych poprzez wykorzystywanie komputerów i nowoczesnych technologii 

informacyjnych. Spośród uczniów biorących udział w projekcie wybrano najbardziej zaangażowanych w prace nad nim i na-
grodzono trzydniowym wyjazdem do Hannoveru na Międzynarodowe Targi Komputerowe CeBit, udziałem w kursie dającym 
uprawnienia do prowadzenia wózków jezdniowych i kursie fl orystycznym.

Uczniowie bardzo chętnie oprowadzali swoich młodszych kolegów po budynku szkolnym prezentując odnowione sale lek-
cyjne, dobrze wyposażone pracownie komputerowe, bibliotekę połączoną z centrum multimedialnym i 2 sale gimnastyczne.

Gimnazjaliści opuścili mury naszej szkoły zapewniając o swoim powrocie do auli szkolnej 1 września 2010 roku.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną zapraszamy do korzystania ze strony internetowej 
www.zsz.zawadzkie.pl lub bezpośrednich kontaktów z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 77 4616 541.

• OFERTA EDUKACYJNA • OFERTA EDUKACYJNA • OFERTA EDUKACYJNA • OFERTA EDUKACYJNA • OFERTA EDUKACYJNA • OFERTA EDUKACYJNA •

Kurs języka angielskiego zawodowego

Uczniowie z konkursu matematycznego 
wraz z dyrektorem Piotrem Lepiorzem

Dni otwarte

Dzień Drzwi Otwartych w ZSZ w Zawadzkiem

Potyczki z matematyką

W Zespole Szkół Za-
wodowych nr 1 

w Strzelcach Opolskich od 
kilku lat pielęgnowana jest 
pewna bardzo oryginalna 
tradycja. Gdy wiosna za-
czyna przystrajać kwie-
ciem nasze sady i drzewa, 
wtedy to właśnie ucznio-
wie klas maturalnych wy-
chodzą na parking szkoły. 
Uzbrojeni w folie, koloro-
we balony, puszki tudzież 
papier toaletowy zaczyna-
ją przystrajać samochody 
uczących ich nauczycieli. 
Można pomyśleć, że czy-
nią to w ramach zemsty za 
ciężkie lata nauki, ale to ra-
czej forma wdzięczności.

Na szczególne przy-
odzienie samochodu, mogą 
zawsze liczyć wychowawcy 
klas maturalnych. Ucznio-
wie nie przepuszczą żadnej 
okazji by tradycji stało się 
zadość, dlatego  nawet miło-
śnicy jednośladów nie zosta-
li pominięci w tym roku.

Izabela Koziołek 

W tym roku mija 5 rocznica funkcjonowa-
nia programu eTwinning w Polsce i w Eu-
ropie. Jest to edukacyjny program Unii 
Europejskiej, który promuje wykorzysty-
wanie technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych (ICT) we współpracy bliźnia-
czych szkół w Europie. Z okazji 5 lecia 
programu Opolski Kurator Oświaty oraz 
Narodowe Biuro Kontaktowe Programu 
eTwinning ogłosili konkurs na najlepszy 
produkt fi nalny w projekcie eTwinning 
w województwie opolskim. Konkurs adre-
sowany był do uczniów i nauczycieli szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych województwa opolskiego, 
którzy realizują bądź zrealizowali co naj-
mniej jeden projekt. Celem konkursu było 
promowanie w/w programu wśród szkół 
województwa opolskiego, upowszechnia-
nie przykładów dobrych praktyk, charak-
teryzujących się wysoką jakością i kre-
atywnością, a także rozwijanie umiejętno-
ści w zakresie stosowania technologii ICT 
i nauki języków obcych.

Uroczystość zakończenia konkursu 
oraz rozdania nagród i dyplomów odbyła 
się w dniu 13 kwietnia 2010 r. w Zespole 
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszi-
ca w Opolu podczas regionalnej konferen-
cji z okazji 5 lecia programu eTwinning. 

Przedmaturalne tradycje I miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
na najlepszy produkt fi nalny w projekcie eTwinning dla ZSZ nr 1

I miejsce w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych zajął Zespół Szkół Zawodowych 
nr 1 w Strzelcach Op. za projekt „Cle-
an Tech: Sustainable Mobility: WKTO 
Sept2008 – March2009” realizowany we 
współpracy z kilkunastoma szkołami eu-
ropejskimi. Nie było to pierwsze wyróż-
nienie dla tego projektu, bowiem został 
on już wyróżniony Krajową i Europej-
ską Odznaką Jakości. A wszystko to dzię-
ki zaangażowaniu byłych już i obecnych 
uczniów ZSZ nr 1: Anny Łukasiewicz, 
Magdaleny Hajduk, Moniki Kolibaby, 
Justyny Gruszki, Lucyny Kały, Domi-
nika Wilczka, Beaty Gwozdek, Kari-
ny Krupy oraz ich opiekuna mgr Mag-
daleny Biernat. Dodajmy, że w tym roku 
szkolnym uczniowie również biorą udział 
w programie eTwinning realizując pro-
jekt „Clean Tech: Sustainable Sea: V2CL 
Sept2009-March2010”, który także otrzy-
mał już Krajową Odznakę Jakości. 

Oprócz rozstrzygnięcia konkursu, na 
konferencji można było posłuchać prze-
mówienia Opolskiej Kurator Oświaty pa-
ni Haliny Bilik. Wystąpiła również pani 
Ewa Raińska-Nowak, specjalista z Naro-
dowego Biura Kontaktowego eTwinning 
z Warszawy. Omówiła ona cele programu 
eTwinning, a także zaprezentowała moż-

liwości i korzyści jakie daje on uczniom 
i nauczycielom. Najciekawszą częścią 
konferencji była prezentacja projektów 
eTwinning realizowanych w ciągu 5 lat 
w województwie opolskim. Można było 
zobaczyć jak uczniowie rozwijali swoje 
umiejętności językowe, poszerzali swoją 
wiedzę i umiejętność wykorzystania tech-
nologii ICT, a przy okazji zawierali no-
we przyjaźnie i niejednokrotnie poznawali 
kraj swojej szkoły bliźniaczej. Nauczycie-
le prezentujący swoje projekty podkreślali, 
że jest to często ciężka i czasochłonna pra-
ca, ale dająca wiele satysfakcji zawodo-
wej i osobistej. W czasie konferencji moż-
na było również obejrzeć wystawę plaka-
tów i eksponatów szkół biorących udział 
w projektach eTwinning, oraz porozma-
wiać i powymieniać się doświadczeniami 
z innymi nauczycielami i uczniami zaan-
gażowanymi w ten program.                     

Magdalena Biernat
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W odpowiedzi na ogłosze-
nie przez Powiat Strzelec-

ki otwartego konkursu ofert dla or-
ganizacji pozarządowych wpłynęły 
22 propozycje realizacji zadań pu-
blicznych zgodnych z opublikowa-
nymi tematami – z zakresu sportu, 
edukacji, kultury i sztuki, bezpie-
czeństwa mieszkańców oraz promo-
cji zdrowia.

Największą popularnością cie-
szyło się zadanie I - „Jak aktywnie 
spędzić wolny czas poza szkołą” - 
wypoczynek podczas wakacji let-
nich dla dzieci i młodzieży z powia-
tu strzeleckiego z elementami spor-
tu, edukacji i rekreacji: 5 organiza-
cji złożyło swoje oferty. Jedna oferta 
mniej wpłynęła na zadanie drugie - 
„W poszukiwaniu talentów sporto-
wych” - popularyzacja i organiza-
cja sportu drużynowego. 

W obu przypadkach wsparcie za-
dania środkami z budżetu Powia-
tu Strzeleckiego wynosi do 12.000 
zł (to najwyższa kwota, o jaką moż-
na ubiegać się w trybie ogłoszonego 
konkursu). Na całość, czyli osiem 
zadań przeznaczone są środki fi -
nansowe w formie dotacji celowej 
w wysokości 58 100 zł. 

Zanim zostaną ogłoszone wyniki 
– przypomnijmy, że zostaną opubli-
kowane na stronie internetowej po-
wiatu w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej do 1 maja  - oferty podle-
gają wnikliwej dwuetapowej anali-
zie komisji, która ocenia je zarówno 
pod kątem formalnym jak i meryto-
ryczno – fi nansowym. Wyniki prac 
komisji w formie protokołów są 
przedkładane Zarządowi Powiatu 
Strzeleckiego, który zgodnie z pro-
gramem współpracy i zapisami usta-
wy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie podejmuje 
ostateczną decyzję o przyznaniu do-
tacji konkretnemu podmiotowi.

Oferenci, których propozycje będą 
ocenione najwyżej, zostaną pisemnie 
powiadomieniu o wygraniu konkur-
su i o terminie podpisania stosownej 
umowy zgodnie z zaprezentowanym 
w ofercie harmonogramem. 

Poniżej przedstawiono pozostałe 
zadania i ilość ofert, które wpłynęły 

Marek Dobrowolski, uczeń 
drugiej klasy technikum 
elektronicznego Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 1 w Strzel-
cach Opolskich zdobył drugie miej-
sce w indywidualnym wojewódzkim 
konkursie „e-Portfolio”. 

Celem konkursu było rozwijanie 
zainteresowań, wspieranie uzdol-
nień i własnej inicjatywy uczniów 
oraz inspirowanie młodzieży do 
działań kreatywnych. 

Konkurs polegał na prezen-
tacji własnej osobowości, wła-
snych zainteresowań, zdolności 
i  zaangażowania się w jakieś dzie-
dzinie. Prace zgłoszone na kon-
kurs miały formę prezentacji mul-
timedialnych, animacji fl ash, stron 
WWW i fi lmów.

E-portfolio jest tworzoną przez 
właściciela kolekcją cyfrowych 
obiektów demonstrujących doświad-
czenia, osiągnięcia i dowody zwią-
zane z jego procesem uczenia się.

- „Film konkursowy „Mo-
je e-Portfolio” to trzyminutowa auto-
prezentacja. Gdyby nie ograniczenia 
regulaminu konkursowego mógł-

Ustanowiony przez UNESCO 
Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich  obchodzony jest co ro-
ku od 1995 roku. Celem jest oczywi-
ście popularyzowanie czytelnictwa 
i edytorstwa, jak również przypomi-
nanie odbiorcom o własności inte-
lektualnej chronionej prawem autor-
skim. 23 kwietnia to również sym-
boliczna data dla światowej litera-
tury. Tego dnia w 1616 roku zmarli 
Miguel de Cervantes, William Sha-
kespeare czy Inca Garcilaso de la 
Vega. Zgodnie z długą tradycją 23 
kwietnia w hiszpańskiej Katalonii 
obchodzi się dzień św. Jerzego. Te-
go dnia kobiety obdarowywane są 

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

dla Pana 
Rajmunda Susa
z powodu śmierci

Ojca
składają

Rada i Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego

oraz pracownicy Starostwa 
Powiatowego

w Strzelcach Opolskich

bym przedstawić znacznie więcej. 
Najtrudniej było mi wyselekcjono-
wać materiał, wybrać najważniej-
sze informacje o mnie i zmieścić się 
w czasie” - zdradza Marek. 

Nagrodzony fi lm jest dokładnie 
zmontowany z dobrze dopasowanym 
podkładem muzycznym. Kompozy-
cja fi lmu ma charakter dynamiczny. 
Wyróżniają go starannie dobrane kli-
py, precyzyjne ujęcia i przejścia te-
matycznie związane z fi lmem. Narra-
torem i operatorem kamery jest sam 
laureat.  Oprócz zdolności technicz-
nych i sztuki opowiadania historii 
za pomocą ruchomych obrazów, autor 
musiał się wykazać wiedzą na temat 
wystąpień przed kamerą i umiejętno-
ściami z zakresu autoprezentacji.

Marek od kilku lat interesuje się 
fi lmowaniem, montażem i cyfro-

w odpowiedzi na ogłoszony otwar-
ty konkurs ofert dla organizacji po-
zarządowych:
III. „W towarzystwie muzyki” - edu-
kacja poprzez zajęcia muzyczne, 
rozwijanie talentu i zainteresowań 
muzycznych wśród mieszkańców po-
wiatu strzeleckiego, aktywny udział 
w wydarzeniach muzycznych
- kwota dotacji: 6 500 zł
- złożono – 3 oferty

IV. „Poznaj naszą wielokulturo-
wość” – czyli obyczaje i tradycje 
kultywowane od pokoleń w powiecie 
strzeleckim
- kwota dotacji: 5 500 zł
- złożono – 2 oferty

V. „Największą umiejętnością jest 
unikanie walki” czyli obronna fi lo-
zofi a wschodnich sztuk walki jako 
sposób na kształtowanie charakteru 
i wychowanie dzieci i młodzieży 
- kwota dotacji: 5 100 zł
- złożono – 1 ofertę

VI. „Czas dla aktywnych”- czyli or-
ganizacja różnej formy wycieczek 
dla małych i dużych mieszkańców 
powiatu strzeleckiego celem pozna-
nia bogactwa przyrodniczego, ar-
chitektonicznego i historycznego po-
wiatu strzeleckiego i okolicy
- kwota dotacji: 6 500 zł
- złożono – 3 oferty

VII. „Jak zachować się w obliczu ży-
wiołu ognia” – edukacja przeciwpo-
żarowa poprzez sport oraz inne zaję-
cia o charakterze edukacyjnym ma-
jącym na celu wzrost świadomości 
społecznej odnośnie zagrożeń poża-
rowych
- kwota dotacji: 5 500 zł
- złożono – 1 ofertę

VIII. „Zadbaj o swoje zdrowie” czy-
li promocja zdrowia i profi laktyka 
zdrowotna – zwiększenie świado-
mości zagrożeń chorobami cywiliza-
cyjnymi, asymilacja chorych w śro-
dowisku, zajęcia służące poprawie 
zdrowia i kondycji
- kwota dotacji: 5 000 zł
- złożono – 3 oferty

Drugie miejsce 
w wojewódzkim 
konkursie 
e-Portfolio

wą obróbką fi lmów. Jego drugą pa-
sją jest siatkówka, ale jak przyzna-
je w fi lmie „Moje e-Portfolio”, przy-
szłość planuje związać ze sztuką fi l-
mową. Chętnie podjąby się pracy 
w charakterze operatora fi lmowego 
lub montażysty. Od dwóch lat swo-
je uzdolnienia rozwija w szkolnym 
kółku fi lmowym „tvtech”, w którym 
wspólnie z innymi tworzy Szkolną 
Kronikę Filmową.

W konkursie uczestniczyło trzy-
dzieści szkół z Opolszczyzny bio-
rących udział w projekcie „Inno-
wacyjna szkoła zawodowa”, pro-
wadzonym przez Wojewódzki 
Ośrodek Doskonalenia Informatycz-
nego i Politechnicznego w Opo-
lu. Każda z nich mogła przesłać 
na fi nał wojewódzki tylko jedną naj-
lepszą pracę wykonaną indywidual-
nie przez ucznia. Etap wojewódzki 
obejmował ocenę prac przez komi-
sję konkursową (poza publicznością) 
oraz trzyminutową prezentację prac 
przed publicznością i Komisją. Pre-
zentację przeprowadzali uczniowie, 
którzy ją wykonali.

Film Marka Dobrowolskiego, 
który zajął drugie miejsce można 
oglądać na stronie tvtech vimeo.com/
tvtech lub na stronie isz-portal.wo-
dip.opole.pl. Wysokiej klasy laptop, 
który otrzymał w nagrodę, z pew-
nością przyda się przy realizacji na-
stępnych fi lmów. Gratulujemy suk-
cesu!

Grzegorz Łukasik

Konkursowe oferty

Książka nie tylko od święta
czerwonymi różami, które symboli-
zują krew pokonanego przez św. Je-
rzego smoka. Z okazji Światowego 
Dnia Książki Biblioteka Publiczna 
im. Powstańców Śląskich w Strzel-
cach obdarowywała włodarzy na-
szego powiatu czerwonymi róża-
mi. W strzeleckim starostwie nie-
codzienną delegację przywitał wi-
cestarosta powiatu Waldemar 
Gaida, który otrzymał czerwoną 
różę opatrzoną w logo Światowe-
go Dnia Książki. 

Ważne jednak jest, by o czy-
taniu książek pamiętać każdego 
dnia – nie tylko od święta.

W dniach 21-22 kwietnia 2010 
roku na terenie 1 Brygady Sa-

perów w Brzegu oraz na terenie po-
ligonu Pępice przeprowadzone zo-
stały XXXIII eliminacje wojewódz-
kie zawodów sportowo-obronnych 
„Sprawni jak żołnierze”, które zor-
ganizowała wspomniana jednost-
ka wojskowa oraz Opolskie Kurato-
rium Oświaty. 

Zwycięzcy eliminacji - w kate-
gorii dziewcząt i chłopców - będą 
reprezentować województwo opol-
skie na etapie centralnym zawodów. 
W rywalizacji wzięło udział dwa-
dzieścia pięć trzyosobowych dru-

Sprawni jak żołnierze
żyn /11 drużyn dziewcząt i 14 dru-
żyn chłopców/, m.in. z Opola, Brze-
gu, Nysy, Kluczborka, Głogówka, 
Wołczyna, Namysłowa, Paczkowa, 
Strzelec Opolskich. 

Zawody „Sprawni jak żołnierze” 
zostały poprzedzone turniejem przy-
gotowanym przez

jednostkę z Brzegu obejmującym 
9 konkurencji saperskich:
1. Znalezienie improwizowane-

go ładunku wybuchowego IED 
umieszczonego w pojeździe ty-
pu HONKER przy użyciu zesta-
wu PIRO;

2. Przenoszenie makiety improwi-
zowanego ładunku wybuchowe-
go IED przy użyciu manipulato-
ra na odległość 5 metrów i precy-
zyjne położenie go w wyznaczo-
nym miejscu;

3. Pokonanie w jak najkrótszym 
czasie toru napalmowego;

4. Rzut kołem ratunkowym z cum-
ką na odległość;

5. Strzelanie na celność i skupienie 
z kbs BERYL przy użyciu lase-
rowego symulatora strzelań LSS 
Czantoria;

6. Przenoszenie rannego na noszach 
na odległość 40 metrów;

7. Znajomość przepisów korespon-
dencji radiowej;

8. Przenoszenie min przeciwpan-
cernych TM – 62M na odległość 
40 metrów;

9. Wykrywanie przedmiotów nie-
bezpiecznych za pomocą wykry-
wacza W – 3 – P.
Filmik z tego turnieju, na któ-

rym jest pokazana drużyna chłop-
ców z naszej szkoły w składzie: Ma-
teusz Dziewior, Dawid Długi i Piotr 
Hajduk, pokonująca tor napalmowy 
i wykazująca się znajomością prze-
pisów korespondencji radiowej moż-
na zobaczyć na stronie http://www.
nto.pl/apps/pbcs.dll/section?catego-
ry=WIDEO&id=j2OtY8Vg04Y.

Natomiast zawody „Sprawni jak 
żołnierze” zostały przeprowadzone 
w pięciu konkurencjach (test spraw-
nościowy, pierwsza pomoc, rzut gra-
natem, strzelanie z broni pneuma-
tycznej, bieg na orientację).

W teście sprawnościowym nasza 
drużyna zajęła I miejsce, a w pierw-
szej pomocy II. Ostatecznie wywal-
czyliśmy IV miejsce w wojewódz-
twie. Ten dobry wynik tym bardziej 
cieszy, iż w tym składzie nasza dru-
żyna wzięła udział po raz pierwszy. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym ro-
ku zajmiemy miejsce na podium.

Marek Rosiński
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 4623845
z fi lią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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INFORMACJA STAROSTY STRZELECKIEGO
Zgodnie z  art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyj-

ne i kartografi czne (Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z póź. zm.) informuję o rozpo-
częciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji istniejącej ewidencji grun-
tów oraz założenia ewidencji dla nieruchomości budynkowych i lokalowych poło-
żonych na terenach wiejskich Gminy Leśnica.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art 20 ust 1-3 usta-
wy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartografi czne (Dz. U. z 2005 r. Nr 
240  poz.2027 z póź. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz. U. Nr 38, poz.454) 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewi-
dencyjnego wyznaczone zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Karto-
grafi czne Sp. z o.o. w Opolu  z siedzibą przy ul. Rybackiej 15, którego pracownicy zo-
staną wyposażeni w indywidualne upoważnienia Starosty.

W poprzednim numerze naszego 
dwutygodnika prezentowaliśmy 

całą piętnastkę nominowanych do na-
gród. Dziś już wiemy, kto został uhono-
rowany tą przyznawaną od 12 lat nagro-
dą.  Statuetki zostały wręczone 24 kwiet-
nia w Strzeleckim Ośrodku Kultury. 

Tegoroczni Laureaci:
kat. działalność sportowa - Przmy-• 
sław Trytko ze Strzelec Opolskich, 
piłkarz Arki Gdynia
kat. działalność kulturalna - Chór Ba-• 
zyliki w Górze św. Anny (założony 
w 1964 r.)

OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193, poz.1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r., Nr 
98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 23 kwietnia 2010r. została wydana na rzecz Gminy Ujazd decyzja ad-
ministracyjna Nr 3/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa 
drogi gminnej nr 105776 O - ul. Europejskiej wraz z odwodnieniem etap IV, w Stre-
fi e Aktywności Gospodarczej Olszowa - Sieroniowice, na działkach: obręb Zimna 
Wódka, karta mapy 1, nr: 32/2, 33/2, 34/1, 38/5, 39/3, 40/1, 44/5; obręb Sieronio-
wice k.m. 4, nr: 99/1, 107/1, 107/2, 112/1, 114/1, 114/2, 115/3, 115/4, 115/6, 116/2, 
117/2, 112/3,118/4; k.m. 2, nr: 614/2, 474/1, 476/1, 477/1, 478/1, gm. Ujazd.

Działki gminne nr: 32/2,  33/2, 34/1, 39/3, 40/1, 44/5, 107/1, 112/1, 114/1, 115/3, 
115/6, 116/2, 117/2, 477/1, 476/1, 474/1, 614/2 - przeznaczone pod drogę; działki 
znajdujace się poza linią rozgraniczającą teren pasa drogowego ale stanowiące te-
ren niezbędny dla obiektów budowlanych: 107/2, 114/2, 115/4 (gminne),  38/5, 99/1 
(teren kolei). 

Działki nr:
112/3 o pow. 0,0742 ha - do przejęcia pod drogę, (powstała po podziale działki 

112/2 na działki 112/3 i 112/4), działka 112/4 o pow. 1,0151 ha - pozostaje we wła-
daniu dotychczasowego właściciela;

118/4 o pow. 0,2802 ha do przejęcia pod drogę (powstała po podziale działki 
118/2 na działki 118/3, 118/4, 118/5), działki  118/3 o pow. 0,2935 ha i 118/5 o pow. 
2,4948 ha pozostają we władaniu dotychczasowego właściciela.

478/1 o pow. 0,1273 ha - do przejęcia pod drogę (powstała po podziale działki 
478 na działki  478/1 i 478/2), działka 478/2 o pow. 1,6490 ha pozostaje we włada-
niu dotychczasowego właściciela.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 26 kwietnia 
2010r. do 24 maja 2010r. W tym terminie zainteresowane strony mogą zapoznać 
się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział 
Architektoniczno–Budowlany ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211 (w godzi-
nach pn. 800÷1600, wt.-pt. 730÷1530).

STAROSTA JÓZEF SWACZYNA 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, iż dnia 31 maja 2010 roku 

odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania wniosków 
o udzielenie  świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów należy 
składać w sekretariatach placówek oświatowych właściwych ze względu na zatrud-
nienie do dnia 24 maja 2010 roku.

Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których or-
ganem prowadzącym jest Powiat Strzelecki określa uchwała nr XXXVIII/336/10 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rodza-
jów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania (dostępna do wglądu w sekretariatach pla-
cówek oświatowych).

Działając na podstawie art. 
130a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 908, z późn. zm.) Staro-
sta Strzelecki zaprasza przedsię-
biorców do składania ofert celem 
wyznaczenia jednostek:
1. Do usuwania pojazdów 

z dróg terenu powiatu strze-
leckiego,

2. Prowadzących parking strze-
żony, na którym umieszcza 
się usunięte z drogi pojazdy.

Laury Ziemi Strzeleckiej wręczone
kat. działalność wychowawcza - Jo-• 
lanta Lamm z Tomic, nauczycielka 
propagująca edukację regionalną 
kat. działalność społeczna - Teresa • 
Podolska, od 30 lat sołtys Olszowej
kat. działalność gospodarcza - Irene-• 
usz Strychacz, przedsiębiorca z Pio-
trówki

Po raz pierwszy Stowarzyszenie Zie-
mia Strzelecka przyznało także nagro-
dę specjalną – zdobyła ją Spółdzielnia 
Mleczarska Rolników Śląskich w Ka-
dłubie. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szczegóły na tronie internetowej 
www.powiatstrzelecki.pl 

lub tel 77 44 01 706 
Wydział Komunikacji i Transportu 

Starostwo Strzeleckie 

Prawie 250 uczniów, 15 drużyn, 
9 szkół z terenu powiatu strzeleckie-

go i jedna grupa z województwa śląskie-
go. 60 kilogramów bigosu, 120 litrów na-
pojów, 250 bułek – to w skrócie bilans VI 
Rajdu ,,Strzelecka wiosna”, który odbył 
się w amfi teatrze na Górze Św. Anny.

Impreza, która corocznie groma-
dzi w przedostatni kwietniowy week-
end grupy piesze   i rowerowe, organi-
zowana jest przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących, Publiczne Gimnazjum nr 1 
oraz strzelecki oddział PTTK. Podstawo-
wym założeniem rajdu jest rozbudzanie 
zainteresowań aktywną turystyką o cha-
rakterze lokalnym oraz promocja walo-
rów przyrodniczych i turystycznych zie-
mi strzeleckiej. 

Tegoroczny rajd można uznać za bar-
dzo udany- dopisała i pogoda, i uczest-
nicy. Stali bywalcy nie zawiedli, ale po-
jawiły się również uczestnicy, którzy 
w rajdzie brali udział po raz pierwszy, 
tak jak ,,Leśne skrzaty” z podstawów-
ki w Żyrowej. Uczniowie w czasie czte-
rech godzin opanowali annogórski amfi -
teatr, aby spróbować swoich sił w kon-
kursie piosenki, sprawnościowym, Zgad-
nij, jakie to miejsce. Emocji dostarczał 
również konkurs znajomości gwary, eko-
logiczno-przyrodniczy oraz indywidual-
ny turniej wiedzy na temat teksańskiej 
osady XIX-wiecznych emigrantów z te-
renów Rozmierzy.

– Cieszy mnie tak duży odzew na 
zaproszenia wysyłane do strzeleckich 
szkół- mówi jedna z organizatorek, Ewa 
Raczyńska z Publicznego Gimnazjum nr 
1 w Strzelcach Opolskich. – Szczególnie 
zadowala też fakt, że prawie jedna trze-
cia uczestników przybyła na metę rajdu 

VI Rajd ,,Strzelecka wiosna”
rowerami- uzupełnia swoje obserwacje. 
- Organizatorom zależało na dostarcze-
niu uczniom impulsu do aktywnego spę-
dzania czasu i do skojarzenia lokalnej tu-
rystyki z działaniami  w gronie rówieśni-
ków wywodzących się z różnych środo-
wisk- dodaje. 

– Impreza podoba się uczniom, więc 
mimo tego, że rajd odbywa się w sobotę, 
nigdy nie mam kłopotów z chętnymi- ko-
mentuje jedna z opiekunek rajdowej dru-
żyny, a wtórują jej podopieczni, którzy 
na pytanie, czy podoba im się rajd i czy 
pojawią się na nim za rok, chóralne od-
powiadają: ,,Taaak!”. 

Impreza ma wśród młodzieży swoich 
sympatyków i stałych bywalców, którzy 
nawet po skończeniu szkoły wciąż znaj-
dują czas, aby w kwietniową sobotę spo-
tkać się z kolegami, razem powalczyć 
w rajdowych konkurencjach czy po pro-
stu usmażyć przy ognisku kiełbaskę. Za-
wsze tez znajdują się nauczyciele, któ-
rzy poświęcają rajdowi swój wolny czas 
i opiekują się uczestnikami ,,Strzeleckiej 
wiosny”. W takiej sytuacji nie tyle rywa-
lizacja, puchary  i nagrody mają znacze-
nie - liczy się fakt, że potrzeby uczniów 
i zaangażowanie nauczycieli mogą się 
spotkać w przyjaznej atmosferze, którą 
cenią sobie uczestnicy kolejnych rajdów.

VI Rajd ,,Strzelecka wiosna” nie mógł-
by się odbyć bez sponsorów i osób przyjaź-
nie nastawionych wobec imprezy, tzn. skle-
pu komputerowego ,,Vobis”, jak również 
Piekarni Łubowski. Szczególne podzięko-
wania za wsparcie organizatorzy składają 
również Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Strzelce Opolskie.

Dorota Maćkula

Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem zaprasza
na XXIX Zlot Turystyczny Śladami Dawnego Hutnictwa 

„REGOLOWIEC 2010”  8 maja 2010 r. 
To jedna z największych imprez turystycznych – o ile nie największa – w naszym 

powiecie. Setki ludzi spotykają się co roku na początku maja, by z kilku miejsc wyru-
szyć pieszo i rowerem na metę w Regolowcu. W każdym punkcie startowym można 
przyłączyć się do turystów! I na żadnej trasie nie zabraknie atrakcji!

Skąd startujemy?
W Zawadzkiem zapraszamy o godz. 8.00 na parking k. biurowca Huty. To trasa nr 1 (20 km/24 km)

W Żędowicach spotykamy się o 7:30 na placu przed ZSG Żędowice. To trasa nr 2 (22 km)
W Fosowskiem spotykamy się o godz. 8:00 na boisku szkoły podstawowej. To trasa nr 3 (ok. 22 km)

W Jemielnicy start nastąpi o godz. 8.00 z boiska szkoły podstawowej. To trasa nr 4 (ok. 28 km)
Start ze Strzelec Opolskich (z parkingu przy PSP nr 7) nastąpi o godz. 7:30.

Na cmentarzu w Strzelcach Opolskich grupa złoży kwiaty 
przed płytą nagrobną hr. Andrzeja Renarda.
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Dok. ze str. 1 Z wizytą w Olszowej, Zimnej Wódce i Kluczu

Główną jej osią jest ulica zako-
lem wprowadzająca przybysza w te 
progi, a za wsią, na rozwidleniu stoi 
kościół, nie z kamienia wapienne-
go, ale drewna, pod rzadkim we-
zwaniem Matki Boskiej Śnieżnej. 
Za kościołem przepięknie utrzyma-
ny cmentarzyk, świadczący nie tyl-
ko o pamięci, lecz naturalnym prze-
dłużeniu naszego istnienia. Wresz-
cie rozległe łąki, pola, a na obrze-
żu chudy las sosnowy. Nieco z lewej 
widnieje nitka autostrady. Słychać 
przytłumione, stale od niej nasilają-
ce się, to niknące głosy. Mieszkań-
cy zdążyli się do nich przyzwyczaić, 
jak powiedział mi zapytany starszy 
mężczyzna piękną staropolszczyzną 
śląską: „dyć my ich już nie słyszy-
my”. Zwrócił też uwagę, gdy przy-
glądałem się pracowitej parze bocia-
nów, poprawiającej swe stare gniaz-
do: „Toć nojpierw przylecioł tu bo-
ciek, obejrzoł wszystko, a po dwóch 
tydniach jego żona - bocianica, czy 
wszystko jest tukej w porządku”. 

Sama wieś zaskakuje. Lekko fa-
lującymi polami przypomina miej-
scowość prawie podgórską. Jednak 
w ostatnich dwudziestu latach obraz 
wsi mocno się zmienił. Dawne do-
my mieszkalne, za którymi są sto-
doły i inne zabudowania gospodar-
cze, stawiane były z reguły szczy-
towo, choć nieco pofałdowany te-
ren nie zawsze na to pozwalał. Dziś, 
po ciężkiej wieloletniej pracy „na 
sachsach” -  właściciele często swe 
obejścia odnawiają, a nawet całkiem 
przekształcają. 

Widniejące na starych fotogra-
fi ach, sprzed II wojny, strzechy są 
dziś absolutnie nieobecne. Nowe do-
my nie są nawet tynkowane, a wyło-
żone ceramicznymi kafelkami, przy-
pominającymi klinkier. Przed nimi 
bogactwo ogródków, często też nie 
ze zwykłymi, wdzięcznymi bratka-
mi, ale krzewami zimozielonymi, 
czy roślinnością sprowadzaną z da-
leka, nawet południowej Europy. 
Nie wszystko jednak się przyjmu-
je ze względu na klimat chociażby. 
Zamiast płotu ze zwykłych sztachet, 
mamy często pięknie kute kraty, 
a nawet bramki metalowe, otwiera-
ne automatycznie. Również okna, 
często w modnym plastiku nie ma-
ją starych podziałów, inaczej się też 
je otwiera.

Absolutnym klejnotem jest wspo-
mniany kościółek drewniany, zrębo-
wy, częściowo oszalowany. Z ze-
wnątrz robi wrażenie nieco przy-
sadzistej budowli, bez wieży, za to 
z niewielką sygnaturką. Nic nie za-
powiada absolutnego olśnienia pięk-
nem wnętrza. Już samo wezwanie 
jest niezwykle rzadkie. W czasie 
pontyfi katu papieża Liberiusza /352 
- 366 / na jednym ze wzgórz Wiecz-
nego Miasta – Eskwilinie - bogaty 
Rzymianin chciał wznieść kościół 
na cześć Maryi. Wg legendy, gdy 
szukał nań miejsca, pewnego ran-
ka zobaczył zarys jego fundamen-
tów i powierzchni kościoła ze świe-
żo  spadłego nocą śniegu. A było to 
w czasie początkowych dni sierpnia! 
W czasie dnia śnieg stopniał, ale ko-
lejne ranki powtórzyły to niezwykłe 
zjawisko, co potwierdził papież Li-
beriusz ze swoją świtą zwiedzają-
cy to miejsce. Ów patrycjusz w po-
dzięce wzniósł kościół, a budowlę 
poświęcił papież 5 sierpnia - na pa-
miątkę niezwykłego dnia, gdy po raz 
pierwszy tu pokazał się śnieg - nazy-
wając kościół imieniem Matki Bo-
skiej Śnieżnej. Dziś na tym miejscu 
wznosi się jedna z najwspanialszych 
bazylik papieskich, zwana Matką 
Boską Większą (Santa Maria Mag-
giore). Jest nie tylko patronką mia-
sta, ale też farbiarzy, koronkarzy 
i wytwórcy kołnierzy z kryzą - dziś 
prawie wymarłych zawodów. 

Tutaj w Olszowej wizerunek 
Matki Boskiej Śnieżnej znajduje się 
w przepysznej barokowej ramie mi-
sternie wijącej się wici roślinnej liści 
akantu, a w dolnej części malowidła, 
nieco z prawej strony, widzimy pa-
rę patrycjuszowską w strojach jakby 
rycerstwa rzymskiego, zaś w lewej 
papieża Liberiusza w kardynałami. 
W bocznych ołtarzach, również z II 
połowy XVII wieku, mamy piękne 
obrazy: Zdjęcia z Krzyża umęczone-
go Chrystusa Pana przez Nikodema 
przed oblicze zbolałej Matki, w dru-
gim Chrzest Jezusa w Jordanie. Oba 
korespondują artystycznie z ołta-
rzem głównym. Również dekoracje 
parapetu chóralnego z wizerunkiem 
Boga Ojca Stworzyciela oraz nowe 
już witraże dopełniają całości. Zwy-
kle kościół jest zamykany. Jest grun-
townie odnowiony staraniem parafi i, 
ale i mieszkańców i urzędu marszał-
kowskiego i miasta Ujazdu, do któ-
rego wieś w należy. To zamykanie 
obiektów sakralnych jest bardzo bo-
lesne, nigdy wcześniej na Śląsku nie 
znane. Ze względu na tzw. niezna-
nych sprawców, których nawet po 
wykryciu praktycznie nasze prawo 
chroni, nie pozwalając na ujawnia-
nie ich podobizn i nazwisk, a i ka-
ry są niewspółmierne czynów,. Ale 
ewentualne szkody dotykają najbar-
dziej daną społeczność.

W parafi i są trzy kościoły drew-
niane, którymi opiekuje się i zajmuje 
ksiądz proboszcz Józef Żyłka. Moż-
na do niego zatelefonować (771 463 

71 63), uzyskując zgodę na wypo-
życzenie kluczy; znajdują się w po-
bliżu obiektów, należy spytać w są-
siedztwie kościołów. Warto ten trud 
podjąć, by te wnętrza zobaczyć.

Od kościoła w Olszowej kieruje-
my się drogą w prawo, ku lasowi, by 
dojechać do Zimnej Wódki, scho-
dzącej do długiego jaru. Po jego obu 
stronach, czasami na dość ostrych 
skarpach, są zabudowania obejść 
domowych. Niby to ulicówka, no-
towana już w końcu XIII wieku, ale 
praktycznie wieś współczesna. 

Mniej więcej w połowie skarpy 
mamy drewniany kościół zrębowy, 
z niewielką, nieco inną sygnatur-
ką niż w Olszowej, pod wezwaniem 
świętej Marii Magdaleny. Choć jest 
to również fi lia parafi i w Kluczu - 
sama wieś jest kilkakrotnie więk-
sza. Archeolodzy w kilku miejscach 
we wschodniej i południowej czę-
ści osady natrafi li na dość liczne po-
zostałości wczesnośredniowiecznej 
ceramiki. Ich odkrycia wspierają in-
formacje z dokumentów sięgających 
co najmniej XIV wieku. Zatem ob-
szar ten nie tylko był zamieszkały, 
ale dzięki usytuowaniu przy starych 
duktach idących od Toszka w stronę 
Leśnicy i Strzelec Opolskich -posia-
dał ważne znaczenie gospodarcze na 
przestrzeni wieków. 

Tutejszy kościółek drewniany, 
zrębowy, na podmurowaniu kamien-
nym, z trójbocznie zakończonym 
prezbiterium, z wieżą konstrukcji 
słupowej, został gruntownie przebu-
dowany, lub też zbudowany na no-
wo w 1748 roku, ale jak wspomnia-
no wyżej - swą metryka sięga śre-
dniowiecza. W latach 1524 - 170 l 
nawet był w rekach protestantów, 
choć dziś nie ma praktycznie znacz-
niejszego śladu ewangelików.

Obiekt zarówno sylwetą ze-
wnętrzną , jak i bogatym wyposaże-
niem wnętrza wpisuje się dokładnie 
w barokową manierę XVIII wieku. 
Pięknie kryte dachy łagodnie spły-
wającymi połaciami gontu zwień-
czone są ośmioboczna sygnatur-
ką. O starożytności obiektu świad-
czy m.in. umieszczona na osobnym 
miejscy kamienna, piaskowcowa 
chrzcielnica w kształcie opasłej mi-
sy, sięgająca 1235 roku!

 Zauważamy tu jeszcze ambonę, 
skąd duszpasterz przekazywał Sło-
wo Boże przed Soborem Watykań-
skim II. Są loże kolatorskie, a ob-
razy ołtarzowe również dekorowa-
ne rozwiniętymi, pięknymi spływa-
mi wici roślinnej oraz kratownicami, 
ba, nawet owe dekoracje już malar-
sko przechodzą na podłucze sufi tu. 
Kościółek wzniesiony jest na pagór-
ku, gdzie jeszcze posadowiono zwy-
kłe ławki - do wykorzystania w cza-
sie nabożeństw w okresie letnim, 
a Grota Lourdzka została wzniesiona 
w czasach nam współczesnych. Po-
niżej kościoła w niewielkiej kaplicz-
ce umieszczono rzeźbę św. Jana Ne-
pomucena, tak ulubionego świętego 

w wielu miejscach leżących blisko 
wody na Śląsku. Przez wieś przepły-
wa rzeka Jordan. W Niedzielę Pal-
mową msza św., czytania lektorów, 
pięknie śpiewająca psałterzystka 
(powinna dalej kształcie swój głos) 
poprzedzała procesję wokół kościo-
ła, z palmami z wierzbowych witek, 
bazi i kwiatów. 

Potem - dość ciemny i głębo-
ki jar, z rozwidleniem trzech dróg,  
z których najniżej schodząca, głów-
na kilkadziesiąt kroków dalej spro-
wadza nas do Klucza. Na wspomnia-
nym rozwidleniu mijamy drewniany 
krzyż pięknie ozdobiony kwiatami. 
Tuż przy końcu drogi zatrzymujemy 
się przy drewnianym kościółku. Gó-
ruje on nad miejscowością, jednak 
to posadowienie możemy najlepiej 
zaobserwować od strony głównej 
drogi; praktycznie do głównej ramy 
kościoła wdrapujemy się stromymi 
schodami. Tuż przy drodze cieszy 
nas nowo wyremontowana remiza 
strażacka. Przed nią wiata z umiesz-
czonym na cokoliku pięknie odno-
wiony, stary wóz strażacki. W nie-
dziele Palmową gościli tu gołębia-
rze. Kościółek wspominaliśmy kilka 
tygodni temu, więc dziś tylko dopo-
wiadamy, że przy kolejnej bytności 
warto zwrócić uwagę na sympatycz-
ne aniołki barokowe na zwieńcze-
niach ołtarzy, często przepasane roz-
winiętymi różnokolorowymi wstę-
gami,  na brzegach podkreślonymi 
złoceniami.

I choć to jedna z licznych wsi 
w naszym powiecie - warto przypo-

mnieć, iż tu również we wspólnoto-
we życie włączają się liczni miesz-
kańcy, szczególnie w programie 
„odnowy wsi”. 

Cieszmy się urodą tych okolic. 
Następną niespodzianka, wręcz 

rarytasem będą dywany kwiet-
ne przed procesjami Bożego Cia-
ła, w tym roku, w przypada to świę-
to w czwartek 3 czerwca. Dywany 
kwietne będą też i w Ujeździe i in-
nych miejscowościach tej okolicy. 
Często chciałoby się w swojej pa-
rafi i świętować, ale czasami warto 
zrobić wyjątek i cieszyć się radością 
innych.

 Opisane pokrótce okoli-
ce Góry św. Anny mniej są znane, 
a szkoda, warte są

polecenia. Przyjedźcie choć raz, 
a zapewne potwierdzicie moje zda-
nie uśmiechem i satysfakcją.

Korneliusz Paweł Pszczyński

Podczas zebrania sprawozdaw-
czo-wyborczego strzeleckiej Sek-
cji Emerytów i Rencistów ZNP, któ-
re miało miejsce 27 kwietnia w ra-
tuszu, odchodzącej z funkcji prezesa 
Zarządu Oddziałowego Sekcji Emi-
lii Kowalczyk serdecznie dziękowa-
no za ogromny wkład pracy i składa-
no najlepsze życzenia na „nową dro-
gę” życia. A przy takiej okazji nie 
mogło przecież zabraknąć kwiatów.

Podziękowania 
dla prezes

Prawie stu zawodników  z dwu-
dziestu sekcji rozsianych po ca-

łym województwie opolskim wy-
startowało w VI Mityngu Olimpiad 
Specjalnych Polska Opolskie w bie-
gach przełajowych , który odbył się 
w „Parku Wiejskim” w Raszowej.

Zawodnicy  startowali na dystan-
sach od 800 do 2400 m, w zależno-
ści od stopnia niepełnosprawności, 
wieku , płci i swoich możliwości. 
Odbyło się 20 biegów i tyluż było 
zwycięzców Pierwsze trzy miejsca 
nagradzane były imiennymi medala-
mi, a pozostali zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe medale za udział w za-
wodach oraz buttony z logo impre-
zy. Zawodników dekorował zastęp-
ca Burmistrza Leśnicy Pan Andrzej 
Iwanowski . 

Zawodnikom i trenerom dziel-
nie pomagali wolontariusze w sile 
32 osób z gimnazjum Św. Francisz-
ka z Leśnicy oraz ZSO ze Strzelec 
Opolskich. pod wodzą ich opieku-

nów pp. Boguslawy Niewiadomskej 
i Beaty Mehlich.

Dzięki wsparciu Burmistrza Le-
śnicy , Starostwa w Strzelcach Opol-
skich  oraz dyrektora SOSW zawo-
dy miały piękną oprawę, smaczny 
poczęstunek oraz wspaniałe nagro-
dy. Jednak największy wkład fi nan-
sowy wniosły Olimpiady Specjalne 
Polska Opolskie, którym z dobrym 
skutkiem od lat przewodzi jej dyrek-
torka p. Ewa Hałambiec.

Zawody zorganizowała sekcja 
„Karlusy” działająca przy SOSW 
w Leśnicy przy pomocy jej człon-
ków: Anny Góry, Kariny Knet, Ewy 
Kubiszok, Joanny Reczek, Ani-
ty Wiener, Agnieszki Wilczyńskiej, 
Łukasza Liperta. Za całość odpo-
wiedzialnymi byli Tomasz Siciak 
i Marek Walichowski.

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich i do zobaczenia za rok!

Tekst Marek Walichowski
Foto Ewa Kubiszok

Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie 
będę mógł zwyciężyć będę dzielny 
w swym wysiłku


