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POWIAT STR Z E LE C K I

Poczytaj mi!

Z okazji tradycyjnie obchodzonego 27 maja Dnia Samorz¹du Terytorialnego
¿yczymy wszystkim Samorz¹dowcom
zadowolenia z pe³nienia tej donios³ej spo³ecznej roli.

(nie tylko przez tydzieñ)

Dziêkujemy za pracê, dobre pomys³y i decyzje podejmowane
dla dobra lokalnych spo³ecznoci.
To w³anie Wasza troska o sprawy naszych lokalnych wspólnot sprawia,
¿e mo¿emy mia³o patrzeæ w przysz³oæ.
¯yczymy wszystkim Samorz¹dowcom wytrwa³oci i powodzenia w podejmowanych dzia³aniach.
Niech kolejne lata bêd¹ wype³nione sukcesami, spo³eczna akceptacja bêdzie ród³em
satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

125 lat OSP Lichynia: 1885 - 2010
16 maja stra¿acy z Lichyni obchodzili huczny jubileusz 125-lecia istnienia swojej jednostki. Patronat nad obchodami objêli burmistrz Lenicy
£ukasz Jastrzembski, starosta strzelecki Józef Swaczyna oraz Fundacja Ziemi
Lenickiej. Organizatorem by³a jednostka OSP Lichynia we wspó³pracy z ko³em TSKN w Lichyni, urzêdem miejskim w Lenicy, so³ectwem Lichynia
oraz OSP Lenica.
Rano stra¿acy
zebrali siê pod swoj¹ remiz¹ i przeszli
do kocio³a na mszê wiêt¹, która odprawiona zosta³a w intencji wszystkich
stra¿aków. Po eucharystii wszyscy obecni przeszli do namiotu biesiadnego ustawionego na placu za kocio³em. Tutaj
odby³a siê czêæ oficjalna uroczystoci,
podczas której wrêczono odznaczenia
zas³u¿onym stra¿akom.
Medale otrzymali: ³oty Medal Za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa - Pawe³ Makosz, Medal Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa  Dh Makosz, ¹zowy Medal Za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa: Joachim
Duda, Dh Jaros³aw Kêpkowski, Dh Arkadiusz Kroker, Dh Andrzej Lesik, Jaros³aw Nizio³, Dh Jerzy Szablicki, Dh
Rafa³ Szablicki.
Odznaki Stra¿ak Wzorowy
otrzymali: Dh Joachim Duda, Dh Jaros³aw Kêpkowski, Dh Mariusz Malik, Dh
Rafa³ Szablicki, Dh Joanna Kroker, Dh
Ma³gorzata Kroker, Dominika Szablicka.
Odznaczenia za wys³ugê lat otrzymali: za 60 lat - Maksymilian Makosz;
za lat - Pawe³ Makosz; za 4440 lat - Dh
Henryk Szablicki; za 35 lat - Józef
Makosz; za 30 lat - Dh Konrad Makosz oraz Dh Joachim Duda; za 25 lat Dh Krzysztof Kêpkowski, za 20 lat Dh Arkadiusz Kroker oraz Dh Jaros³aw
Kêpkowski; za 15 lat - Dh Jaros³aw
Nizio³ oraz Dh Rafa³ Szablicki; za 10

Wielka ogólnopolska akcja popularyzacji ksi¹¿ki i czytelnictwa Tydzieñ Bibliotek w tym roku odbywa³a
siê pod has³em S³owa, dwiêki, obrazy. I Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y
Referatu Bibliotek Urzêdu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich wykorzysta³
ka¿dy z tych elementów w ca³ej akcji.
Strzelecki Tydzieñ Bibliotek (10 maja
br.) rozpocz¹³ siê spotkaniem najm³odszych z przedstawicielami w³adzy samorz¹dowej. Tym razem jednak nie
wyst¹pili w swych codziennych oficjalnych rolach, ale odpowiadaj¹c na
pytanie Co czytali, jak byli mali? 
dzielili siê z dzieæmi ulubionymi lekturami z dzieciñstwa.
Fragmenty ulubionych bajek i bani
g³ono czytali: Magdalena ¯elazna (Sekretarz UMiG w Strzelcach Op.), Lilianna Smaga (z-ca Dyrektora GZOiW w Strzelcach Op.), Anna Parkitna
(Kierownik Referatu Bibliotek UM w
Strzelcach Op.), Waldemar Gaida (Wilat - Dh Micha³ Nizio³, Dh Dawid Szablicki oraz Dh Jerzy Szablicki; za 5 lat
- Dh Mariusz Malik oraz Dh Sylwester
Kolibaba.
Z³ot¹ Odznakê przyznano M³odzie¿owej Dru¿ynie Po¿arniczej z Lichyni w sk³adzie: Dh Aneta Czakai, Dh
Anna Duda, Dh Krystyna Gasz, Dh
Anna Kroker, Dh Katarzyna Kroker,
Dh Agata Kurzela, Dh Karolina Larisz,
Dh Sandra Lisoñ, Dh Ma³gorzata Paczu³a. Srebrn¹ Odznakê przyznano
Ma³gorzacie Duda.
Za wieloletni¹, konstruktywn¹
wspó³pracê oraz pomoc i wspieranie
dzia³alnoci OSP Lichynia grono osób,
organizacji spo³ecznych i sponsorów
otrzyma³o od Zarz¹du GminnegoOSP
podziêkowanie i pami¹tkowy puchar.
Z okazji 125lecia jednostki OSP
Lichynia przygotowano okolicznocio-
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we Widokówki oraz proporczyki, które ufundowane zosta³y przez burmistrza
Lenicy oraz starostê strzeleckiego. 
Zorganizowalimy kilka zebrañ, ¿eby
ustaliæ szczegó³y organizacji naszego
jubileuszu  mówi cz³onek zarz¹du OSP
Lichynia Andrzej Lesik  W organizacjê zaanga¿owana by³a ca³a nasza jednostka. Otrzymalimy wiele prezentów
i gratulacji. Od burmistrza dostalimy
narzêdzie ratownicze Chuligan oraz
plecak medyczny, od jednostki OSP w
Lenicy otrzymalimy w¹¿ stra¿acki W52, od Zarz¹du Wojewódzkiego OSP RP
otrzymalimy p³askorzebê, któr¹ dostaj¹ wszystkie jednostki, które istniej¹
powy¿ej 100 lat. Ponadto otrzymalimy listy gratulacyjne ze starostwa oraz
Zarz¹du Powiatowego OSP w Strzelcach
Opolskich. Serdecznie dziêkujemy za
pamiêæ oraz wszystkie upominki.
Stra¿acy OSP Lichynia

Jak oceniam mijaj¹c¹ kadencjê?
Radn¹ jestem
ju¿
drug¹ kadencjê. To Pañstwo
moi
wspó³mieszkañcy Gminy Ujazd i
mieszkañcy
Gminy Lenica, oddaj¹c swoje
g³osy
na
mnie. 12 listopada 2006 r. wybrali mnie na Radn¹
Powiatu Strzeleckiego.To Pañstwo,
moi wspó³mieszkañcy Gminy Ujazd
oddali wówczas tak¿e g³osy na moj¹
skromn¹ osobê, jako kandydatkê na
Burmistrza Ujazdu, obdarzaj¹c mnie
prawie 27% zaufaniem.Dziêkujê bardzo.
Jaka to kadencja? Maj¹c na uwadze kondycjê bud¿etu powiatu to niezadowalaj¹c¹, podobnie z reszt¹ jak
wiêkszoæ samorz¹dów, zw³aszcza pod
wzglêdem finansów na budowê i remon-

ty dróg, które podczas ostatniej d³ugiej
zimy mocno uleg³y zniszczeniu. Jednak wspólnymi si³ami, w tym miêdzy
innymi w porozumieniu z gminami, w
tym Gmin¹ Ujazd i Lenica, udaje siê
naprawiæ i poprawiæ stan tych dróg. Ze
swojej strony, co roku sk³adam propozycjê zadañ drogowych celem ujêcia w
bud¿ecie i realizacji, po uprzednim dokonaniu przegl¹du stanu dróg. Te¿ jestem kierowc¹ i martwiê siê ka¿d¹ dziur¹
i nierównoci¹ w nawierzchni drogi.
Istotn¹ dla mnie jako dzia³aczki spo³ecznej, sfer¹ dzia³alnoci powiatu jest
jego wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi, w myl ustawy o po¿ytku
publicznym i wolontariacie. Z mi³¹ chêci¹ w³¹czam siê w prace stosownej komisji, która co roku analizuje, ocenia i
wybiera najlepsze propozycje zadañ powiatowych oferowane przez organizacje spo³eczne. Musze tak¿e podkreliæ
i wyrazicie wk³ad Powiatu w renowacjê, remonty i konserwacjê zabytków,
w tym sakralnych. Co roku przeznaczane s¹ na ten cel pieni¹dze i co roku
udaje siê odremontowaæ czy to znacz¹-

cy dla historii i lokalnego spo³eczeñstwa o³tarz, ambonê, chrzcielnicê kocieln¹ czy kaplice kalwaryjskie w Górze w. Anny. Ze swojej strony dziêkujê
kole¿ankom i kolegom radnym zw³aszcza za dofinansowanie remontów w kociele w Kluczu, Olszowej i Ujedzie, a
wiêc na terenie Gminy Ujazd. Jako patriotka lokalna szczególnie mocno uto¿samiam siê z tym w³anie terenem i tymi
kocio³ami. Cieszê siê, ¿e mog³am pomóc w opracowaniu wniosków o dofinansowanie.Pozwolê sobie jeszcze
wejæ w dziedzinê pomocy rodzinie,
któr¹ powiat realizuje przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Apelujê do rodziców, a tak¿e dziadków
o w³aciw¹ opiekê i odpowiedzialnoæ
za nasze dzieci. Bardzo du¿a ich iloæ,
odbierana rodzicom, wychowuje siê w
domach dziecka. A mylê, ¿e ka¿dy przyzna mi racjê, ¿e jedynym najw³aciwszym miejscem do prawid³owego wzrostu i rozwoju jest spokojne, bez patologii ³ono rodziny, przy matce i ojcu. Na
koniec serdecznie zapraszam do udzia³u
w przetargach na sprzeda¿ 3 dzia³ek w³a-

cestarosta Powiatu Strzeleckiego) oraz
Eugeniusz Kozo³up (z-ca Przewodnicz¹cej Rady Miasta w Strzelcach Op.). Natomiast zadaniem dzieci by³o zilustrowanie us³yszanych fragmentów ksi¹¿ek na kartkach papieru.
Ale biblioteki obchodzi³y swoje
wiêto ca³y tydzieñ  zajêæ i imprez prowadzonych przez Pirata- Reginê
Skowronek i Pipi- Barbarê Kêdziersk¹
by³o znacznie wiêcej, a uczestniczy³o w
nich 109 przedszkolaków z wychowawczyniami.
- Biblioteka to nie tylko zbiór ksi¹¿ek
stoj¹cych na pó³kach  przekonywa³a
Barbara Kêdzierska w Strzeleckim
Orodku Kultury na zakoñczenie ca³ego Tygodnia (choæ akurat do takiej ich
funkcji zarówno rodzice jak i dziadkowie dzisiejszych kilkulatków byli przez
ca³e lata przyzwyczajani). A dzisiejsza
biblioteka to tak¿e miejsce, gdzie mo¿na pobawiæ siê malowaniem, gdzie czasem siê s³ucha muzyki i tañczy, i robi

Zielona Szko³a

snoci powiatu na Os. Piastów l¹skich.
Czyniê to jako przewodnicz¹ca komisji przetargowych na sprzeda¿ nieruchomoci powiatowych, wobec braku
zainteresowania ze stronach potencjalnych nabywców w ostatnich 2 latach. Szczegó³owe informacje znajduj¹
siê na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl. Moje przewodniczenie komisjom przetargowym, w tym
tak¿e komisji na sprzeda¿ nieruchomoci Skarbu Pañstwa z woli starosty
strzeleckiego, jest dla mnie mo¿liwoci¹ zdobywania dowiadczenia na drodze samorozwoju i poszerzania horyzontów. W okresach wi¹tecznych,
bo¿onarodzeniowych z mi³¹ chêci¹
udzielam siê przy ocenianiu prac twórczych  ozdób choinkowych w ramach
corocznych konkursów Najpiêkniejsza Ozdoba Powiatowej Choinki czy
wczeniej Najlepiej owietlona choinka Powiatu Strzeleckiego. W tym nastroju odwiêtnym Pañstwa ¿egnam z
wyrazami szacunku i powa¿ania.
Aniela Teresa Melson

10 maja uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy DPS w Kad³ubie wraz z nauczycielami wyjechali na Zielon¹ Szkolê
do Pokrzywnej ko³o Jarmo³tówka. Trzydniowa wycieczka to wielkie prze¿ycie, niezapomniane wra¿enia i ciekawe dowiadczenie dla
37 niepe³nosprawnych uczniów Szko³y.
Wszyscy zdali egzamin z samodzielnoci i
zaradnoci, a trud poznawania tajemnic nowego otoczenia zosta³ nagrodzony medalem
Przyjaciel Przyrody.
W organizacji wycieczki pomogli nam:
TPD  oddzia³ Powiatowy w Strzelcach
Opolskich, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji w Kad³ubie
oraz sponsorzy indywidualni Stowarzyszenia: Agencja Ubezpieczeniowa PZU S.A.
Piotra Nowakowskiego w Strzelcach Opolskich, Spó³dzielnia Mleczarska Rolników
l¹skich w Kad³ubie, Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy Janusza Wilczyñskiego w Kad³ubie, Zak³ad Stolarski Edwarda Piontka w
Kad³ubie, Sklep Spo¿ywczy Weroniki Wieczorek w Spóroku.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy. Dziêki Pañstwa ¿yczliwoci zobaczylimy piêkny krajobraz Gór Sto³owych, sanktuarium
Matki Bo¿ej Maria Hilf, poznalimy tajemnice kopalni z³ota w Zlatych Horach i
wiele, wiele innych nowinek otaczaj¹cego nas
wiata.
Kornelia Mroszczyk

