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W jakich butach chodzi³a Audrey
Hepburn ? A Marylin Monroe?  S¹ ³adne
i wygodne? Czy to prawda, ¿e Beatlesi
tak¿e nosili buty tej samej marki? Tak-
¿e Jan Pawe³ II? I czy jej renoma prze-
minê³a z wiatrem?
Tego wszystkiego mo¿na siê dowiedzieæ
w ci¹gu kilku chwil � odwiedzaj¹c wy-
stawê w holu strzeleckiego starostwa,
otwart¹ na pocz¹tku lipca. Niezbyt wiel-
ka to wystawa, ale za to ciekawa. S¹ tu
nie tylko unikatowe szpilki, czó³enka
czy mêskie buty, ale tak¿e stara, po-
czciwa �Singerka� � ca³kiem podobna
do znanych nam sprzed lat maszyn do
szycia, ale z zupe³nie innym przezna-
czeniem � to maszyna do szycia butów.

Oczywi�cie ju¿ Pañstwo wiedz¹ �
to wystawa zwi¹zana z rodzin¹ Gabo-
rów, w³a�cicieli prawdziwego imperium
obuwniczego o �wiatowej renomie. Po
ubieg³orocznej wystawie i wmurowaniu
pami¹tkowego kamienia w dokumentu-
j¹cego istnienie w Strzelcach przed
wojn¹ sklepu Piusa Gabora, z której
wywodz¹ siê: Joachim (senior) i  Achim
(junior � dzi� szef firmy) przyszed³ czas
na kolejny krok: otwarcie tej w³a�nie
wystawy.  Przypomnijmy w tym miej-
scu, ¿e wiosn¹ w Warszawie prezento-
wano nie tylko eksponaty �z epoki�,
ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim �
najnowsza kolekcjê butów i ca³ej galan-
terii (teczki, torby, paski, nawet zegar-
ki) , jak¹ ma w ofercie firma Gabor z
siedzib¹ w Rosenheim.

- Po 2-3 miesi¹cach wystawa zosta-
nie prawdopodobnie przeniesiona do
Strzeleckiego O�rodka Kultury, a w przy-
sz³o�ci chcieliby�my zaprezentowaæ j¹
w naszym muzeum powiatowym, o któ-
rego otwarcia siê przymierzamy � mówi
wicestarosta Waldemar Gaida.
Okazuje siê jednak, ¿e nie bêdzie to
wystawa sta³a � firma Gabor wypo¿y-
czy³a tylko swoje eksponaty na rok lub
dwa.

Pytam o klasê obuwnicz¹ w ZSZ nr
1, której uruchomienie zapowiadano.
By³oby to o tyle interesuj¹ce, ¿e ucznio-
wie mogliby odbywaæ praktyki zawodo-
we w fabrykach Gabor .

Wicestarosta Gaida odpowiada, ¿e
istotnie, takie intencje s¹ aktualne, ale
wprowadzenie nowego kierunku kszta³-
cenia na poziomie szko³y zawodowej i
na poziomie technikum nie jest wcale
tak szybkie, jak mog³oby siê to wyda-
waæ. I nie jest to kwestia jednego-dwóch
miesiêcy, a raczej dwóch lat. Nie tylko
trzeba znale�æ chêtnych, ale przede
wszystkim odpowiedni¹ kadrê, o co w
dzisiejszych czasach nie jest ³atwo. Ale
przede wszystkim nale¿y bardzo dok³ad-
nie przeanalizowaæ mo¿liwo�ci zatrud-
nienia przysz³ych absolwentów � wyja-
�nia wicestarosta, dodaj¹c, ¿e otwiera-
nie klas o nowym profilu nie mo¿e wi¹-
zaæ siê z tym, ¿e ich absolwenci ju¿ na
starcie doros³ego ¿ycia stan¹ na pozycji
straconej, bez szans na znalezienia za-
trudnienia w wyuczonym zawodzie.

(mg)

Co Beatlesów ³¹czy
ze Strzelcami?

�Mo¿na odej�æ na zawsze
 i zawsze byæ blisko...�

         Ks. Jan Twardowski

90 lat to wspania³y jubileusz. Daj Bo¿e, by�my wszyscy do-
¿yli takiego wieku w dobrym zdrowiu i obchodzili te urodziny w
takiej formie, jak Pani Anna Urbañczyk z Góry �w. Anny.

23 czerwca, w dniu tego wyj¹tkowego Jubileuszu najlepsze
¿yczenia wielu kolejnych lat w zdrowiu, pe³nych rado�ci i u�mie-
chu sk³ada³ Pani Annie starosta strzelecki Józef Swaczyna.

Do tych serdecznych ¿yczeñ do³¹czamy siê wszyscy: Ad
multom annos!

Ad multos annos!

W tym roku, na jesieni, po raz
pierwszy organizowane bêdzie �wiê-
to Chleba.

Chcemy, by mia³o ono swój nie-
powtarzalny klimat rodzinnego pik-
niku z chlebem w tle. Chleb w wielu
ujêciach � mo¿na bêdzie go skoszto-
waæ, pow¹chaæ, a na starych fotogra-
fiach zobaczyæ, jak dawniej powsta-
wa³ bochen chleba. Fototeka �l¹ska ju¿
dzi� zapowiedzia³a, ¿e udostêpni ze
swoich archiwów zdjêcia pochodz¹ce
z ró¿nych miejscowo�ci naszego po-
wiatu.

Wobec tego zwracamy siê do Pañ-
stwa z pro�b¹, by�cie przynosili do
nas stare fotografie, na których wid-
niej¹ sceny z dawnych ¿niw, po�niej
- uroczysto�ci do¿ynkowych, koro-
ny ¿niwne, czy snopy zbo¿a, ¿eñcy
lub fotografie dokumentuj¹ce piecze-
nie chleba. A mo¿e macie swój spraw-
dzony albo przekazywany z dziada
pradziada przepis na pyszny chleb?
A mo¿e zechcecie podzieliæ siê z nami
i naszymi czytelnikami jakimi� wspo-
mnieniami zwi¹zanymi z chlebem -
kromk¹, bochenkiem czy choæy sa-

mym jego zapachem.
Zapraszamy do nas � Starostwo

Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 � pokój 310.
W ten sposób mo¿e powstac jedyna,
niepowtarzalna galeria dokumentuj¹-
ca dawne czasy i naszych ojców,
dziadków czy pradziadków.

Wszystkie zdjêcia po ich wyko-

rzystaniu zostan¹ zwrócone, a opa-
trzone nazwiskiem w³a�ciciela zostan¹
opublikowane na ³amach naszej gaze-
ty �Powiat Strzelecki� oraz na stronie
internetowej powiatu. Je�li odzew
Pañstwa bêdzie du¿y i uda siê nam
zgromadziæ poka�n¹ kolekcjê zdjêæ i
wspomnieñ, mo¿e powstanie nawet
wystawa i odrebna publikacja.

Marta Górka

Przed pierwszym �wiêtem Chleba

18 czerwca 2010 r. w Zespole Szkó³
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opol-
skich odby³a siê symulacja rozprawy s¹-
dowej. Tak jak w znanym programie
�Sêdzia Anna Maria Weso³owska�
uczniowie klasy II Technikum ekono-
micznego �a� wcielili siê w role sêdziów,
prokuratorów i adwokatów. Ca³a pre-
zentacja odby³a siê w ramach organizo-
wanego przez Centrum Edukacji Oby-
watelskiej programu �Szko³a My�lenia�.

Na pocz¹tku uczniowie przedstawi-
li krótk¹ scenkê obyczajow¹, która na-
stêpnie sta³a siê podstaw¹ przygotowy-
wanej rozprawy karnej. Sprawa doty-
czy³a zaj�æ w barze �Tina�, gdzie oby-
watel pochodzenia romskiego, szyka-
nowany i wy�miewany z powodu swoje-
go pochodzenia, �miertelnie ugodzi³ no-
¿em jednego z agresywnych go�ci. Na-
stêpnie akcja przenios³a siê na salê s¹-
dow¹. Oskar¿onego reprezentowa³y dwie
panie adwokat, a oskar¿a³y równie¿ dwie
panie prokurator. S¹d orzeka³ w sk³a-
dzie jednoosobowym z udzia³em ³awni-
ków. Podczas rozprawy oskar¿ony sk³a-
da³ wyja�nienia. Przes³uchani zostali
wszyscy �wiadkowie zdarzenia, którzy
tak¿e odpowiadali na pytania. Okazane

Proszê wstaæ, s¹d idzie
zosta³o równie¿
narzêdzie zbrodni.
Po zamkniêciu
postêpowania do-
wodowego s¹d uda³
siê na krótk¹ na-
radê, po której
og³osi³ wyrok.
Zdaniem s¹du
oskar¿ony okaza³
siê winnym, jed-
nak¿e uwzglêdnio-
na zosta³a przy
wydawaniu wyroku agresywna i nietole-
rancyjna postawa ofiary i w zwi¹zku z
tym zapad³ wyrok 12 lat pozbawienia
wolno�ci.

W miejscu tym podkre�liæ nale¿y,
¿e uczniowie sami przygotowali zarów-
no akt oskar¿enia jak i mowy koñcowe
prokuratora i obroñcy, sami sformu³o-
wali pytania do �wiadków i odpowiedzi
na nie, a tak¿e na podstawie obowi¹zu-
j¹cych przepisów prawnych  wydali
wyrok i sporz¹dzili jego uzasadnienie.
Rozprawa ta by³a �wietn¹ lekcj¹ zarów-
no retoryki jak równie¿ stworzy³a mo¿-
liwo�æ zapoznania uczniów z obowi¹zu-
j¹c¹ procedur¹ karn¹, a tak¿e pozwoli³a

Zatrucia pokarmowe w Polsce nie
s¹ wcale ma³ym problemem. Na szczê-
�cie wiêkszo�æ objawów zatruæ jest sto-
sunkowo ³agodnych, a zachorowanie ma
lekki przebieg, ale s¹ i takie, których
skutki odczuwane s¹ latami i takie, któ-
re zagra¿aj¹ ¿yciu.

Najbardziej znanym sprawc¹ zatruæ
pokarmowych jest pa³eczka Salmonel-
la, ale w chwili obecnej wiêcej zatruæ
pokarmowych wywo³uj¹ enterowirusy,

rotawirusy oraz wirusy zapalenia w¹tro-
by typu A.

Powszechnie wystêpuj¹ce, wysoce
zaka�ne rotawirusy, s¹ szczególnie
gro�ne dla niemowl¹t i dzieci. Do zaka-
¿enia dochodzi poprzez kontakt z osob¹
chor¹ lub przez styczno�æ ze ska¿ony-
mi przedmiotami.  Infekcja rotawiruso-
wa rozwija siê szybko (24-48 godzin).
Biegunce i wymiotom towarzyszy go-
r¹czka. Ma³e dziecko ³atwo ulega od-

Zatrucia pokarmowe �
czy mo¿na ich unikn¹æ?

dok. na str. 7

Karkówka mo¿e byæ pe³na pa³eczek Yersinia, nawet je�li wcze�niej
by³a przechowywana w lodówce

Wyrazy g³êbokiego ¿alu i i wspó³czucia

Panu Konradowi Tacicy
z powodu �mierci

MATKI
sk³ada

Rada i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

w Strzelcach Opolskich

HOW  TO  BE  FIT  AND  HEALTHY
Lekcja jêzyka angielskiego bez nauczyciela? Prowadzona przez
Papierosa, który nie tylko �piewa ale i rapuje? W takich do�æ
nietypowych zajêciach bra³y udzia³ klasy pierwsze w
Publicznym Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi. Ich
starsze kole¿anki z klasy 3 c pod opiek¹ nauczycielki
Katarzyny Maciaszczyk-Paprotny zorganizowa³y lekcjê
pokazow¹ na temat �How to be Fit and Healthy�.
Gimnazjalistki przygotowa³y nie tylko plakaty, gry i zabawy,
ale odgrywa³y równie¿ scenki z u¿yciem rekwizytów
zwi¹zanych ze zdrowiem i sportem. Wszystko po to, by
u�wiadomiæ swoim rówie�nikom, ¿e nasze codzienne decyzje
dotycz¹ce diety, aktywno�ci fizycznej i stylu ¿ycia maj¹
ogromny wp³yw na nasze zdrowie i samopoczucie.  Przy okazji
m³odzie¿ podszkoli³a swój angielski i �wietnie siê bawi³a.

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

na chwilê wcieliæ siê w role sêdziów, pro-
kuratorów, adwokatów i �wiadków. Ca³a
rozprawa ma³a bardzo realistyczn¹ opra-
wê, gdy¿ uczniowie wystêpowali w to-
gach, na stole sêdziowskim le¿a³y ko-
deksy, a w rêkach protokolanta s¹do-
wego nie zabrak³o dzwonka oznajmia-
j¹cego rozpoczêcie i zakoñczenie spra-
wy.

Równie¿ publiczno�æ �ledzi³a prze-
bieg rozprawy z zapartym tchem. I pew-
nie w wielu g³owach zrodzi³a sie my�l,
aby w przysz³o�ci naprawdê za³o¿yæ togê
adwokata, prokuratora lub sêdziego.

Anna Grzesiñska


