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Drodzy Druhowie Stra¿acy Powiatu Strzeleckiego

Z okazji Dnia Stra¿aka
sk³adamy Wam

 najserdeczniejsze ¿yczenia spe³nienia planów
oraz satysfakcji z trudnej, ale jak¿e potrzebnej s³u¿by.

¯yczymy spokojnej pracy oraz zadowolenia
z podejmowanych dzia³añ.

 Dziêkujemy  za wasze bohaterstwo przy wielu
akcjach ratowniczych oraz za humanitarne dzia³ania, które

czêsto podejmujecie z nara¿eniem w³asnego ¿ycia.
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O tym, ¿e Kolonowskie ma naj-
wiêcej lasów spo�ród wszystkich gmin
powiatu strzeleckiego, wiedz¹ wszyscy.
Ale lasów naszych, rodzimych. A lasy
deszczowe? Ani ten klimat, ani ten
kontynent... A jednak!
Sojusz Klimatyczny miast europejskich
na rzecz zagro¿onych plemion lasów
deszczowych to organizacja, do której
jako pierwsza w Polsce przyst¹pi³a
gmina Kolonowskie.
Zrzeszone w tej organizacji miasta i
gminy postawi³y sobie za cel realizacjê
zobowi¹zañ traktatu z Kyoto, który
mówi³ o ograniczeniu emisji dwutlenku
wêgla do atmosfery, co zapobiegaæ ma
dalszemu globalnemu ocieplaniu siê kli-
matu. Z wyj¹tkiem USA, traktat ten
podpisa³a wiêkszo�æ rozwiniêtych kra-
jów.

Oprócz zmniejszania emisji CO
2
 do

dzia³añ miast i gmin zrzeszonych w
Sojuszu Klimatycznym nale¿¹ równie¿
inne, które mog¹ przyczyniæ siê nie
tylko do ochrony klimatu, ale tak¿e
stanowiæ wsparcie dla zagro¿onych ple-
mion, dla których tereny lasów desz-
czowych stanowi¹ naturalne terytorium
¿ycia.

Jak wiêc widaæ cele organizacji s¹
jak najbardziej szczytne i co wa¿ne, nie
tak trudne do realizacji. Po niewielkim
namy�le mo¿na doj�æ do wniosku, ¿e w
zasadzie ka¿dy z nas mo¿e je realizo-
waæ. Je¿eli np. zamiast z samochodu
skorzystamy z roweru, to nie tylko
przyczyni siê to do ograniczenia emisji
spalin, ale przy niezbyt umiarkowanych
cenach paliw bêdzie to mia³o tak¿e po-
zytywne oddzia³ywanie na zasobno�æ
naszych portfeli, nie wspominaj¹c ju¿
o fakcie, ¿e odrobina ruchu jeszcze ni-
komu nie zaszkodzi³a. To samo doty-
czy zmniejszenia zu¿ycia energii elek-
trycznej, która równie¿ do tanich nie

nale¿y. Wiêkszo�æ z tych dzia³añ jest
ju¿ w gminie Kolonowskie realizowa-
nych.

Bardzo dobrze z tych zadañ wywi¹-
zuj¹ siê nasze dzieci, które ju¿ zobowi¹-
za³y siê, wzorem swoich kolegów i ko-
le¿anek z zaprzyja�nionej gminy Wol-
fsgraben w Austrii uczêszczaæ do szko³y
w miarê mo¿liwo�ci pieszo lub na rowe-
rze.

Kto� mo¿e powiedzieæ: co taka
ma³a gmina jak Kolonowskie mo¿e
zmieniæ w globalnym klimacie? Nie-
wiele, ale zawsze mo¿e siê przyczyniæ
do jego zachowania, a tak¿e zmieniæ
podej�cie do problematyki ekologicz-
nej.

Z tego wszystkiego rodzi siê oczy-
wi�cie podstawowe w obecnych czasach
pytanie: co gmina bêdzie z tego wszyst-
kiego mia³a? Oczywi�cie presti¿ bycia
pierwsz¹ gmin¹ Sojuszu Klimatyczne-
go w Polsce, ale nie o to g³ównie w tej
ca³ej zabawie chodzi. Na pierwszym
miejscu stoi oczywi�cie ochrona �rodo-
wiska naturalnego i klimatu. Gmina
Kolonowskie, jest pod wzglêdem przy-
rodniczym bardzo ciekawa i zró¿nico-
wana. Jej walory naturalne trzeba pro-
mowaæ w celach turystycznych. Ale
trzeba je równie¿ chroniæ, aby mog³y
siê nimi cieszyæ tak¿e kolejne pokole-
nia mieszkañców i turystów. Niewyklu-
czone tak¿e, ¿e w niedalekiej przysz³o-
�ci przynale¿no�æ do Sojuszu Klima-
tycznego bêdzie dodatkowym atutem
przy pozyskiwaniu przez gminê �rod-
ków zewnêtrznych.

Du¿y wk³ad w przyst¹pienie gminy
Kolonowskie do Sojuszu Klimatyczne-
go ma austriacka gmina Wolfsgraben, z
któr¹ od 2004 r. utrzymujemy kontak-
ty partnerskie, a która jest bardzo ak-
tywnym cz³onkiem miêdzynarodowe-
go stowarzyszenia Klimabündnis.

Lasy deszczowe i Kolonowskie

chcieliby zg³osiæ nam inne problemy,
dokuczliwe w ich miejscowo�ciach,
prosimy o kontakt telefoniczny.
Nasz telefon zaufania dzia³a ca³¹
dobê, a jego numer to 077 463 88
99. Anonimowo mo¿na tu zg³osiæ
problem czy przestêpstwo. Mo¿na
te¿ wys³aæ do nas list lub zg³osiæ siê
osobi�cie - a ka¿dy sygna³ zostanie
zbadany.
- Tylko jedna osoba wiêcej na
zmianie i... od razu bêdzie bez-
pieczniej?
- Liczymy tu na wspó³pracê ze
s³u¿bami ochrony, np. stra¿¹ miejsk¹
w Le�nicy, ze S³u¿b¹ Ochrony Ko-
lei, ale najbardziej � na wdro¿enie tzw.
s³u¿b dodatkowych. Oznacza to, ¿e
w czasie wolnym od pracy nasi funk-
cjonariusze wykonywaliby swoje
normalne obowi¹zki, ale... p³aci³by za
to samorz¹d gminy. Wszyscy bur-
mistrzowie i wójtowie s¹ takim roz-
wi¹zaniem zainteresowani. Czêstsze
patrole pojawi¹ siê w miejscach new-
ralgicznych � np. na niedokoñczonej
budowie na Osiedlu Powstañców �l.
w Strzelcach, w okolicach stadniny

koni, restauracji i dyskotek, tak¿e na
drogach.
- Co siê zmieni w strzeleckiej
komendzie?
- Musimy zadbaæ o remonty, po-
prawê i unowocze�nienie wyposa¿e-
nia, umiejêtne wykorzystanie fundu-
szu nagrodowego dla policjantów, co
oznacza, ¿e najlepsi musz¹ byæ na-
gradzani, i to szybko. Je�li do tego
dodamy zapowiedzi o pewnej pomo-
cy materialnej ze strony samorz¹dów
i zapowiedzi o wzro�cie uposa¿enia
policjantów w latach 2007-2009, rze-
czywi�cie sporo powinno siê u nas
poprawiæ.
- A polityka kadrowa?
- To zadanie roz³o¿one na lata, jed-
nak zamierzam nieco zmieniæ struk-
turê zatrudnienia, by jak najmniej by³o
u nas stanowisk kierowniczych, a jak
najwiêcej ludzi pojawi³o siê na ulicach.
Prawdopodobne jest, ¿e zgodnie z
ogóln¹ tendencj¹ zmniejszy siê u nas
ilo�æ zastêpców komendanta � z
dwóch do jednego. Istotne jest te¿ sta³e
doszkalanie funkcjonariuszy, a pod-
noszenie kwalifikacji to przecie¿ rów-

Policjanci na ulice!
nie¿ polityka kadrowa.
- Zwolnienia te¿ bêd¹?
- Nie ma u nas miejsca dla przestêp-
ców � ani kierowców je¿d¿¹cych po
alkoholu, ani tych, którzy bior¹
³apówki. Tacy musz¹ odej�æ z policji
natychmiast. Trzeci¹ drog¹ odej�cia ze
s³u¿by jest osi¹gniêcie wieku emery-
talnego. Nie bêdzie jednak ¿adnych
zwolnieñ na pokaz. Mogê te¿ za-
strzec, ¿e na pewno nie bêdê siê kie-
rowa³ obiegow¹ opini¹, tylko rzeteln¹
ocen¹ pracy ka¿dego funkcjonariusza.

ndkm Jerzy Lach, l. 40, w policji od
1991 r., skoñczy³ Szko³ê Oficersk¹ w
Szczytnie, potem kurs mened¿erów -
zarz¹dzanie zasobami policyjnymi;
pracowa³ w komendzie powiatowej
policji w Kêdzierzynie-Ko�lu (1997-99
� naczelnik sekcji dochodzeniowo-
�ledczej, 1999 do czerwca 2004 � I
zastêpca komendanta policji w Kêdzie-
rzynie-Ko�lu); potem � do 30.03.2006
� komendant powiatowy policji w
G³ubczycach; ¿onaty, troje dzieci; hob-
by � sport � narciarstwo, siatkówka,
motoryzacja.

W dniach 18-22 marca troje
uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Strzelcach Opolskich: Iza-
bela Padula, Dawid Richter i To-
masz Stasiak wziê³o udzia³ w wy-
je�dzie studyjnym do Brukseli.

Ca³a przygoda zaczê³a siê od przej-
�cia szkolnych eliminacji III Powiato-
wego Konkursu Wiedzy o Unii Euro-

pejskiej, nad którym honorowy pa-
tronat obj¹³ eurodeputowany Stanis³aw
Ja³owiecki. Nastêpnie piêciu zwyciêz-
ców rozpoczê³o intensywne przygo-
towania do fina³owej rozgrywki na
szczeblu powiatowym, a by³o o co

walczyæ: prócz wyjazdu do
Brukseli dla trójki laureatów
nagrodami by³ równie¿ wy-
sokiej jako�ci sprzêt graj¹-
cy.

Przez trzy miesi¹ce
uczniowie przygotowywani
przez mgr Artura Go³dyna
zg³êbiali wiedzê na temat
historii integracji europej-
skiej. W ubieg³ym roku, 18
listopada, najlepsi ucznio-
wie ze szkó³ ponadgimna-
zjalnych naszego powiatu
stanêli do konkursu. Pierw-
szy etap zdecydowanie wy-
gra³o strzeleckie LO: na
sze�æ miejsc fina³owych
uczniowie tej szko³y obsa-
dzili piêæ i zdobyli trzy na-
grody.

Wycieczka obejmo-
wa³a zwiedzanie Brukseli,

Brugii i Gandawy oraz wizytê w insty-
tucjach europejskich: Komisji oraz
Parlamencie, gdzie do grupy do³¹czy³
pose³ Ja³owiecki.

Inicjatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej jest
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strze-
leckim. Ono te¿ funduje nagrody rzeczowe. Jednak teoretyczn¹ wiedzê
dobrze konfrontowaæ z praktycznym poznawaniem Unii. Dziêki nak³o-
nieniu eurodeputowanego Stanis³awa Ja³owieckiego do objêcia nad t¹
imprez¹ patronatu, mo¿liwy jest równie¿ wyjazd zwyciêzców do Belgii.
- Patronat dr. St. Ja³owieckiego nad naszym konkursem prawdopodob-
nie zostanie utrzymany i w kolejnych latach � mówi przew. Stowarzy-
szenia W. Gaida.

Unia Europejska z bliska...

Znów �mieci pojawi³y siê na poboczu drogi Strzelce Op. - Dolna. Zupe³nie tak
samo jak przed trzema tygodniami. Przyda³aby siê w tym miejscu kamera. Mo¿e
w ten sposób utrwalony wizerunek ��mieciarza� wzbudzi³by zainteresowanie
równie¿ s¹siadów.

�miecimy ci¹gle

Organizatorzy, czyli Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych, Publiczne Gimna-
zjum nr 1 oraz Odzia³ PTTK w Strzel-
cach Opolskich zapraszaj¹ na rowero-
wy rajd �Strzelecka Wiosna�.

Uczestnicy przybywaj¹ na metê raj-
du /park przy Uniwersytecie Ludowym
w B³otnicy Strzeleckiej/ dowolnie wy-
bran¹ tras¹ do godziny 11.00. Na mecie
� konkursy rajdowe i turystyczny posi-
³ek(uwaga: nale¿y wzi¹æ ze sob¹ potrzeb-
ne naczynie i sztuæce).
Wpisowe: 5 z³.
Zg³oszenia nale¿y dostarczyæ do dnia

7.05.2006 r. na adres:
Oddzia³ PTTK Strzelce Opolskie,

Rynek 4, tel. 077 461 37 31
RAJD ODBÊDZIE SIÊ

BEZ WZGLÊDU NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE.

Zakwaterowani byli�my w schroni-
sku m³odzie¿owym, w dzielnicy, w któ-
rej swego czasu mieszka³ Vincent van
Gogh. W naszej grupie by³a równie¿
m³odzie¿ z K³odzka, która swój udzia³ w
wycieczce tak¿e zawdziêcza³a konkur-
sowi, oraz panie z Europejskiej Ligi
Kobiet z Opola. Opiekunami grupy byli
pracownicy biura poselskiego oraz na-
uczyciel z K³odzka. Pierwszy dzieñ by³
przeznaczony na zwiedzanie Brukseli,
podobnie jak czê�æ drugiego. Nastêpnie
pojechali�my do Brugii, piêknego �re-
dniowiecznego miasta, s³yn¹cego ze
znakomicie zachowanej architektury i...
piwa. Ostatnim przystankiem drugiego
dnia by³a Gandawa � wg naszej prze-
wodniczki - jedno z najpiêkniejszych
miast europejskich. Ostatni dzieñ to wi-
zyta w instytucjach europejskich.

Poznali�my ¿ycie parlamentu �od
kuchni�, ogl¹dali�my posiedzenie komi-
sji, brali�my udzia³ w prelekcji na temat
historii Parlamentu Europejskiego. Wy-
k³ad w Komisji Europejskiej,  w wydzia-
le ds. kultury i o�wiaty dotyczy³ progra-
mu dla studentów �Erasmus�. By³o to
dla nas szczególnie interesuj¹ce, gdy¿ w
pa�dzierniku mamy nadziejê byæ studen-
tami, a propozycja odbycia czê�ci stu-
diów za granic¹ lub pó�niejszego sta¿u
jest bardzo interesuj¹ca. Wcze�niej taka
opcja wydawa³a siê trudno dostêpna, za-
rezerwowana dla �cis³ego grona, teraz
wiemy, ¿e tak¹ mo¿liwo�æ ma ka¿dy stu-
dent, a to, co z tego wyniesiemy, bêdzie
procentowaæ w przysz³o�ci.
Ca³y pobyt by³ intensywny i dobrze zor-
ganizowany. W ci¹gu tych trzech dni zo-
baczyli�my naprawdê wiele. Jednym s³o-
wem wyjazd by³ bardzo udany i liczy-
my, ¿e byæ mo¿e w przysz³ym roku szan-
se na taki wyjazd bêd¹ mieli nasi m³od-
si koledzy, czego im serdecznie ¿yczymy.

Tomasz Stasiak - uczeñ III klasy
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