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P O W I A T

Nauka to nie wszystko

Dla ca³ej Braci Hutniczej Powiatu Strzeleckiego
Z okazji Waszego wiêta
pomylnoci ,

¿yczymy

dobrych wyników ekonomicznych,

zawrotnego tempa w rozwoju technicznym, a przede
wszystkim zadowolenia z wykonywanej pracy.
Wyra¿amy podziw i uznanie dla

ale niezwykle

piêknego,

trudnego zawodu hutniczego.

Wicestarosta Strzelecki

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Waldemar Gaida

Henryk Bartoszek

Przed szesnastoletnim Pio-

nak kurs d³u¿szy, bardziej intensyw-

mo¿na przeznaczyæ na naukê i zajê-

trem Latoch¹ ca³y wiat w³aciwie

ny, w Oxfordzie. Sprzêt komputero-

cia w kó³kach zainteresowañ. Ucznio-

wy bêdzie synowi potrzebny, ale

wie doje¿d¿aj¹cy do Opola, raczej z

musi zostaæ kupiony takiej firmy, jaka

nich nie korzystaj¹, bo nie maj¹ kie-

stan¹³ szeroko otwarty. Bardzo
zdolny, w dodatku o wszechstronnych zainteresowaniach, zapewne

zostanie wskazana. Tak prawdê mó-

dy. Natomiast na miejscu Piotrek bê-

nie znalaz³by siê w tym miejscu,

wi¹c ani z³otówki do tej pory jeszcze

dzie móg³ korzystaæ z dodatkowych

w którym obecnie siê znajduje,

nie wydano na potrzeby Piotrka 

lekcji indywidualnych. Z informaty-

gdyby nie jego zwyciêstwo w tele-

mówi jego mama  no ale to wszyst-

ki  funduje Eureko. Piotrek myli o

turnieju Eureko, ja to wiem.

ko wkrótce siê zmieni. Najpierw ten

studiowaniu prawa. Mo¿na by wiêc

kurs jêzykowy, potem mo¿e ca³y rok

myleæ o dodatkowych zajêciach z

nauki w redniej szkole w Waszyng-

historii i ewentualnie geografii. Oczy-

tonie.

wicie na to s¹ potrzebne pieni¹dze z

Laur dla najlepszego gimnazjalisty

Powiatu Strzeleckiego.

O tym, ¿e ju¿ w pierwszej klasie
gimnazjum by³ finalist¹ olimpiady
religijnej, a rok póniej  historycznej, zapewne wiedzia³ rodzina, nauczyciele i najbli¿sze grono. W tym

Starosta Strzelecki

roku, w klasie trzeciej, ma na swoim

Józef Swaczyna

koncie tytu³y finalisty olimpiady
geograficznej i laureatem historycznej oraz udzia³ w olimpiadach fizycznej i chemicznej. Wszystkie jednak

Presti¿owe wyró¿nienia

powody do dumy z takich osi¹gniêæ
przyæmi³ sukces medialny  pokonanie gimnazjalistów z ca³ej Polski.
Oczywicie nie by³oby to mo¿liwe

I t o d wa p r z y z n a n o o s t a t n i o

ród wszystkich nades³anych prac

ani bez wiedzy Piotrka, ani bez jego

strzeleckiemu Zespo³owi Szkó³ im.

wy³oni³o 9 laureatów, a w ich gronie

wytrzyma³oci psychicznej i fizycz-

Aleksandra Kamiñskiego.

Pierwsze

znalaz³a siê w³anie strzelecka szko-

 w konkursie Uczniowie w Polsce i

³a. Uroczyste wrêczenie nagród na-

Niemczech chc¹ poznaæ swoich s¹-

st¹pi w Warszawie 4 czerwca.

siadów. Zorganizowany zosta³ pod

Drugie wyró¿nienie przyznano

patronatem Ministerstwa Edukacji i

zespo³owi Terne Cie rhaja  M³o-

Nauki RP oraz Ministerstwa Spraw

de Gwiazdy z tej samej szko³y. Na-

Zagranicznych Republiki Federalnej

grodê stanowi zaproszenie na XXXIII

Niemiec, na który szko³a zg³osi³a pro-

Harcerski Festiwal Kultury M³odzie-

jekt Sinti i Romowie w Polsce i Niem-

¿y Szkolnej w Kielcach i udzia³ w

czech. Polsko-niemieckie jury spo-

warsztatach artystycznych.
Gratulujemy!

Wiosenne Targi
Strzeleckie za nami

S T R Z E L E C K I

nej. Jak mówi jego mama  Bronis³awa Latocha, która w ostatnim czasie
znacznie ograniczy³a jego kontakty
z mediami  rozgrywki w telewizji
nie trwa³y pó³ godziny, jak pokazywany potem program, ale kilka godzin, bez jedzenia, picia. Stres dzieci
pog³êbia³ siê, gdy w ci¹gu kilku se-

Jak mówi wicestarosta Waldemar

(ufundowany przez Stowarzyszenie
na rzecz Edukacji i Kultury w Powie-

Gaida wstêpne uzgodnienia co do sfi-

cie Strzeleckim) to kolejna tegorocz-

nansowania indywidualnego toku na-

na nagroda dla Piotra. Ale i nie o niej

uczania tych dwóch przedmiotów

dzi chcemy pisaæ. Bardziej interesu-

wskazuj¹, ¿e wszystko skoñczy siê

j¹ce jest, dlaczego Piotr  ju¿ wkrótce

pomylnie.

licealista  woli naukê kontynuowaæ

Czy takie mo¿liwoci Piotrek

w strzeleckim Zespole Szkó³ Ogól-

mia³by w innej szkole?  pyta mama.

nokszta³c¹cych ni¿ w którym z re-

Ja natomiast pytam, czy Piotrek na

nomowanych ogólniaków opolskich.

cokolwiek innego powiêca czas poza

-

nauk¹?

Kurator nagrody równie¿ sugero-

wa³ nam inny wybór, twierdz¹c, ¿e

-

liceum w Strzelcach jest szko³¹ pro-

uka to nie wszystko. Piotrek gotuje

wincjonaln¹. No to wtedy pokaza³am

w domu, sprz¹ta, opiekuje siê babci¹,

Ale¿ oczywicie  s³yszê.  Na-

mu osi¹gniêcia olimpijskie syna. Czy

pomaga ojcu we wszystkim, a w wie-

nie takimi w³anie chwal¹ siê te opol-

lu technicznych pracach chyba go na-

skie szko³y, które znajduj¹ siê w czo-

wet przewy¿sza. Jego nauka raczej

³ówce ogólnopolskich rankingów? Po

nie trwa d³u¿ej ni¿ do dziennika. To u

drugie  kontynuuje mama Piotra 

nas taki domowy rytua³  przy tym

odpada czas na dojazdy. Te godziny

programie wspólnie jemy kolacjê.

kund trzeba by³o odpowiedzieæ na
zadawane pytania. Ciekawe, ilu doros³ych zmusi³oby siê do takiej koncentracji i do wytrzymania maksymalnie trudnych warunków.
No ale najwa¿niejsze, ¿e Piotrek w
nagrodê otrzyma³ bon edukacyjny na
500 tysiêcy z³otych.
To szansa na jego przysz³e wykszta³cenie i karierê, bo takie jest
¿yczenie fundatora nagrody.
-

Czuwa nad ni¹ wyznaczony

przez sponsora kurator. W czasie
wakacji syn pojedzie na kurs jêzykowy do Anglii  mówi pani Bronis³awa.  Chcielimy wybraæ mniej intensywny, po³¹czony ze zwiedzaniem Londynu. Zasugerowano jed-

Piotrek z laurowym czekiem

Protest

Laury Ziemi

i... co dalej?
Pisalimy kilka tygodni temu, ¿e
wszyscy samorz¹dowcy Opolszczyzny
przy³¹czyli siê do protestu w sprawie

Strzeleckiej wrêczone

ograniczeniu unijnych funduszy dla naszego regionu i przeznaczenia ich na

Z roku na rok targi odwiedza wiêcej osób



i by³a to udana impreza  mówi



Szeroka oferta wystawców oraz

Henryk Czempiel, szef Referatu Ini-

inne atrakcje, choæby w postaci zna-

cjatyw Gospodarczych

W tym roku wyró¿nienia przy-

tzw. cianê wschodni¹. Temat pojawi³

znano po raz ósmy. Oto laureaci:

siê ponownie 21 kwietnia, w czasie spo-

W kategorii dzia³alnoæ sportowa -

tkania w Urzêdzie Marsza³kowskim z
Manfredem Beschelem, szefem polskiego oddzia³u Dyrekcji Generalnej ds.

Józef Malcherek, by³y zawodnik a
obecnie dzia³acz LZS Naprzód
Ujazd  Niezdrowice.

w strzelec-

kowania rowerów przez policjê, za-

kim ratuszu. - Ponad dwustu wy-

chêci³y wielu mieszkañców do odwie-

stawców zwi¹zanych z szeroko ro-

dzenia targowiska, gdzie tradycyjnie

zumian¹ bran¿¹ budownictwa, od

odby³a sie impreza. Zapewne nieba-

Program Operacyjny Województwa

projektowania, wykonawstwa inwe-

gatelnym magnesem okaza³y siê licz-

Opolskiego na lata 2007-2013. W tym

stycji, przez wyposa¿enie wnêtrz,

ne nagrody, losowane wród publicz-

okresie bêdzie realizowanych w Polsce

na - ksi¹dz Jan Wypiór, proboszcz

noci, no i pogoda.

16 programów regionalnych (tyle, ile

parafii w Kielczy, mi³onik historii

województw) oraz 6 programów sekto-

lokalnej i wspó³twórca festiwalu

rowych.

Gaude Mater Polonia, Wincenty z

-

Kieczy in memoriam.

ale i ogrodów, to niema³o. Warte podkrelenia jest, ¿e wprawdzie wiêk-

Efekt jest jednak taki, jakiego ocze-

szoæ przedsiêbiorców pochodzi³a z

kiwali organziatorzy: pojawi³y siê tu

naszego terenu, to jednak pojawi³y

prawdziwe t³umy, obiecuj¹ce sobie

siê na naszych targach tak¿e firmy z

kolejne spotkanie za rok.

daleka, i to z du¿ych miast.

Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, który uczestniczy³ w regionalnej
konferencji prezentuj¹cej Regionalny

Nasze województwo - mówi³ potem

starosta Józef Swaczyna  nale¿y do
regionów w krajowej czo³ówce pod
wzglêdem wykorzystania rodków unijnych w latach 2004-2006. Musimy byæ

Nagrody i wyró¿nienia by³y nie tylko dla

dobrze przygotowani, by umieæ skorzy-

publicznoci, ale i dla wystawców

staæ z unijnej pomocy przewidzianej na
kolejny okres, choæ s¹ one mniejsze,
ni¿ siê spodziewalimy.
-

Z tak¹ tez¹  podnoszon¹ w czasie

W kategorii dzia³alnoæ kulturalna - zespó³ teatralny Faska z Piotrówki.
W kategorii dzia³alnoæ spo³ecz-

W kategorii dzia³alnoæ wychowawcza  Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej Barka w Strzelcach
Op., od wielu lat pomagaj¹ce osobom najbiedniejszym, w najtrudniejszych sytuacjach ¿yciowych.
W kategorii Dzia³alnoæ Gospodarcza nagrodê zdoby³ Rajmund Ada-

spotkania przez wicemarsza³ka woje-

mietz, którego firma zajmuje siê bu-

wództwa Józefa Kotysia  nie zgadza³

dow¹ hal przemys³owych dla klien-

siê wiceminister rozwoju regionalnego,

tów krajowych i zagranicznych.

W³adys³aw Ortyl, który stwierdzi³, ¿e

Laur Specjalny otrzyma³ Helmut

nie uda³o siê wynegocjowaæ z UE kwo-

Padzior, by³y pose³ na Sejm RP. W

ty 63 mld euro, a tylko 59, 6 mld euro,

ten sposób uhonorowano jego zaan-

ale poziom procentowy podzia³u funduszy na poszczególne regiony zosta³
utrzymany. Doda³ te¿, ¿e rz¹d postanowi³ stworzyæ 5 procentow¹ rezerwê.
Maj¹ na ni¹ szanse wszystkie województwa. Pozwoli ona dofinansowaæ te obszary, które pomocy najbardziej potrzebuj¹.

ga¿owanie w sprawy lokalnego rodowiska i skutecznoæ w pozyskiwaniu rodków na renowacjê strzeleckich zabytków, m.in. kaplic kalwaryjskich na Górze w. Anny czy
o³tarza g³ównego w kociele w.
Wawrzyñca w Strzelcach Opolskich.

Od kilku lat, konkretnie od 2000
roku, kapitu³a konkursowa przyznaje równie¿ Laury dla najlepszych
gimnazjalistów. Pocz¹tkowo nagrody wrêczano wy³¹cznie najlepszym
gimnazjalistom z gminy Strzelce Op.,
a ich fundatorem by³o Strzeleckie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej. Od
dwóch lat równie¿ Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w
Powiecie Strzeleckim przyznaje Laur
najlepszemu uczniowi w³asnego
gimnazjum. Istotne jest, ¿e przy tym
okrelenie najlepszy nie jest zwi¹zane jedynie z wynikami w nauce, bo
rednia powy¿ej pi¹tki nie wystarczy, by zostaæ nagrodzonym; trzeba
te¿ wykazaæ siê dzia³alnoci¹ spo³eczn¹, pog³êbianiem swoich pasji czy
zainteresowañ.
W tym roku uczniowskie Laury
otrzymali:
Piotr Latocha, uczeñ trzeciej klasy
Publicznego Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Strzelcach
Opolskich; Damiana Sleziona, uczennica trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum w Izbicku; Aleksandra Kolek,
uczennica trzeciej klasy Publicznego
Gimnazjum w Jemielnicy; Maria Sotor z Publicznego Gimnazjum w Lenicy; Krzysztof Urbaniec z Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich;
Maja Szczu¿ewska z Gimnazjum nr
2 w Strzelcach Opolskich i Monika
Rajtor z Gimnazjum w Szymiszowie.

