
P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

Od 7 listopada z rozk³adu jazdy znikaj¹ podane poni¿ej kursy strzeleckie-
go przewo�nika.
- Ju¿ kiedy� rzecz ca³¹ wyja�nia³em na ³amach �Powiatu Strzeleckiego� �
mówi Antoni Karecki, kierownik przewozów. � Nasza firma nie jest instytucj¹
wy¿szej u¿yteczno�ci, tylko przedsiêbiorstwem us³ugowym. Je�li wp³ywy
za jeden kilometr nie pokrywa³y nawet jego kosztu, a wiêc 2,80 z³, tylko
wynosi³y na przyk³ad 30 groszy, to sk¹d i z czego mo¿emy dop³acaæ? Jeste-
�my jednak otwarci na propozycje, na przyk³ad samorz¹dów � je�li zdecyduj¹
siê ze wzglêdów spo³ecznych na przywrócenie kursowania naszych autobu-
sów na niektórych odcinkach i przeka¿¹ �rodki na ten cel � wrócimy na trasy.

PKS likwiduje kursy

4:35 Piotrówka � Krapkowice przez Strzelce Opolskie,
Niwki, Gogolin

5:05 Ujazd � Strzelce Opolskie przez Zimn¹ Wódkê

5:10 Strzelce Opolskie � Ujazd przez Jaryszów

5:05 Barut - Strzelce Opolskie przez £aziska, G¹siorowice

5:15 Kielcza � Zawadzkie przez ¯êdowice

6:15 Zawadzkie - Kielcza przez ¯êdowice

17:05 Krapkowice � Strzelce przez Gogolin, Niwki

18:30 Strzelce Opolskie � Kolonowskie przez Osiek, Kad³ub

19:20 Kolonowskie � Strzelce Opolskie przez Kad³ub, Osiek

20:15 Kielcza � Strzelce Opolskie przez Zawadzkie, Jemielnica

20:10 Strzelce Opolskie � Zalesie przez Zimn¹ Wódkê

20:45 Zalesie - Strzelce Opolskie przez Olszow¹

20:20 Strzelce Opolskie � Zawadzkie przez Jemielnicê

20:45 Strzelce Opolskie- Zawadzkie przez Jemielnicê, £aziska,
Barut

22:15 Zawadzkie � Barut

Kurs Strzelce Opolskie z godz. 19.20 skrócony do Zawadzkiego

Jak pisali�my ju¿ wcze-
�niej - 11. sierpnia na
Placu ¯eromskiego w
Strzelcach Opolskich
odby³a siê symulacja
referendum dla Trakta-
tu ustanawiaj¹cego
Konstytucjê dla Euro-
py.

Wiêkszo�æ, bo 73%
osób, zag³osowa³a na
tak, a 27% osób zag³o-
sowa³o na nie.

TAK dla Europy

chrze�cijañska. Ze wzglêdu na trud-
no�æ w pokazaniu jej w sztuce autor
rze�by otoczy³ postacie chmurami,
oznaczaj¹ce niebo, ale i trudno�æ z
jak¹ siê zmaga³, aby poprzez sztukê
tworzywa materialnego wyobraziæ
niewidzialnego Boga. Poszczególne
cz³ony, coraz wy¿sze, nieco siê zwê-
¿aj¹, wysmuklaj¹c ca³¹ kompozycjê.
Dekoracyjne esownice u spodu nie
s¹ zbyt g³êboko rze�bione. W czê�ci
najwy¿szej za� mamy zwê¿aj¹cy siê
pilaster, pokryty reliefowym orna-
mentem cêgowym, jakby �podrze�-
bieniem�, wydobytym z p³aszczy-
zny kamiennej.
Popatrzmy, ile tu reminiscencji kul-
tury antycznej. Sam materia³ � pia-
skowiec, musia³ byæ sprowadzany z
Dolnego �l¹ska, gdy¿ nasze ziemie
obfitowa³y g³ównie w wapieñ,
wprawdzie miêkki, ale ma³o przydat-
ny do samej rze�by. Natomiast
kszta³t i pomys³ pomnika, ozdobna
czcionka � to elementy znane jesz-
cze ze staro¿ytno�ci.
Zauwa¿my jeszcze, i¿ na drugiej kon-
dygnacji, od strony frontowej w tar-
czy herbowej przypominaj¹cej bar-
dziej serc, wyrze�biono herb Prze-
gonia � dwa pó³ksiê¿yce zwrócone
zewnêtrznymi krawêdziami ku �rod-
kowi, opieraj¹c siê w pionie o umiesz-
czony tu miecz.
Powiedzmy sobie szczerze - upa-
miêtnienie epidemii móg³ artysta ba-
rokowy wyrze�biæ znacznie pro�ciej,
ale wtedy wszystko wydawa³oby siê
jakie� ubogie, a obecnie oko nasze
³api¹c te detale delektuje siê nimi.
Po przeprowadzonej konserwacji
obiektu dodatkowo pod�wietlono go,
tak, ¿e noc¹ równie¿ mo¿emy go po-
dziwiaæ. Jest dum¹ tej okolicy. Wiele
z przechodz¹cych na Górê �w. Anny
pielgrzymek przystaje tu, odprawia-
j¹c tu swoj¹ �pielgrzymkow¹ stacjê�.
Nieco z prawej strony u podnó¿a po-
stumentu umieszczono wspó³czesn¹
tabliczkê z napisem: �W dniu

25.09.2003 zmar³ ks. prob. Konrad
Czaplok�. Nie by³ leciwym cz³owie-
kiem, urodzony w 1937 roku w Za-
brzu, wy�wiêcony na kap³ana w
1970, za� w 1979 roku ustanowiony
proboszczem w Moszczance ko³o
Prudnika. Kilka lat pó�niej przenie-
siony zosta³ do Wieszowej pod Tar-
nowskie Góry. Tam jako proboszcz
budowa³ ko�ció³. Ze swoimi parafia-
nami, ale te¿ prywatnie, czêsto pie-
szo pielgrzymowa³ na Górê �w.
Anny. Wspomnianego wrze�niowe-
go wieczoru by³ ju¿ w drodze. Tu,
naprzeciw figury �w. Trójcy dosta³
ataku serca i zmar³ przewracaj¹c siê
na chodnik. Znalaz³a go jad¹ca z dys-
koteki m³odzie¿. Siostra zmar³ego,
mieszkaj¹ca w Mosznej, któr¹ cza-
sami odwiedza³, w tym miejscu po-
stawi³a tê pami¹tkow¹ tabliczkê. Byæ
mo¿e sama Trójca �wiêta przyjmu-
j¹c swego kap³ana w swe objêcia
chcia³a przechodz¹cym powiedzieæ �
radujcie siê t¹ przecudn¹ krain¹, ale
ku piêkniejszej zmierzacie � memen-
to mori � pamiêtaj te¿ o �mierci, bo w
swym ziemskim wêdrowaniu nie zna-
my czasu jej przyj�cia.
Miejscowy ksi¹dz proboszcz Jan Sa-
cher, wielki admirator tej Ziemi, snu-
j¹c refleksje na temat tej rze�by do-
powiedzia³, ¿e wzorem dla tego mo-
numentu mo¿e byæ o 50 lat m³odsza,
choæ bardziej artystycznie rozwiniê-
ta figura Trójcy �w. w... Linzu, w
Austrii. Tam te¿ jest pami¹tk¹ po
epidemii.
Kiedy têdy bêdziemy za� prze-
je¿d¿aæ lub przechodziæ nie tylko
pok³oñmy siê Trójcy �wiêtej, ale i
westchnijmy modlitewnie za tych,
którzy têdy jako pielgrzymi przecho-
dzili, za tych, co odeszli i co przejd¹
przez tê okolicê. Za�piewamy w ten
sposób swoje prywatne Te Deum lau-
damus � Ciebie, Bo¿e, wielbimy -
równie¿ podziwianiem tego wielkie-
go kunsztu zaklêtego w kamieniu.

K. P. PSZCZYÑSKI

Trójca �wiêta z Wysokiej

3000 metrów
ch³opców rocznik 1989 i starsi
I miejsce z wynikiem 8:53,5 zaj¹³ Daniel Urbaniak z SOSW Nysa, II �
Kamil Konopka z czasem 9:00,3 z SOSW Le�nica, a III � Damian Hac z
czasem 9:03,9 z SOSW G³ubczyce.

2000 metrów
ch³opców rocznik 1990 i m³odsi
W tej konkurencji na dwóch pierwszych miejscach uplasowali siê uczniowie z
SOSW Nysa - Marcin Urbaniak z czasem 6:37,9 i Kamil Gierczak z czasem
6:38.9. Trzecie miejsca zaj¹³ Dawid Wawrzynowicz z ZSS Strzelce Op. z
czasem 6:59,2.

1500 metrów
dziewcz¹t rocznik 1989 i starsze
W�ród dziewcz¹t najlepszymi zawodniczkami okaza³y siê uczennice
SOSW Le�nica. Wszystkie rywali pokona³a Mariola Kociok z wynikiem
6:59,2. II miejsce z nieco gorszym czasem - 5:28,9 � zajê³a  Bo¿ena Mikos,
natomiast miejsce III przypad³o zawodniczce z ZSS K-Ko�le � Katarzynie
Jaworskiej, która uzyska³a czas 5:28,9.

1200 metrów
dziewcz¹t rocznik 1990 i m³odsze
Dwa pierwsze miejsca zajê³y: Natalia Ziêcina z czasem 4:45,09 na miejscu
pierwszym, a z wynikiem 4:45,09 na drugim uplasowa³a siê Ma³gorzata Py-
rzyk � obie z SOSW Nysa. Trzecie miejsce zajê³a Dagmara Matyszczak z
SOSW G³ogówek, któ®ej czas na tym dystansie wyniós³ 4:45,09.

Danuta Kolender
Tomasz Siciak

BIEGI PRZE£AJOWE W RASZOWEJ
18 pa�dziernika br. m³odzi sportowcy ze Specjalnych O�rodków Szkolno �
Wychowawczych oraz szkó³ specjalnych spotkali siê w Parku Gminnym w
Raszowej na Mistrzostwach Województwa Opolskiego PTSS �SPRAWNI RA-
ZEM� w biegach prze³ajowych. Organizatorami zawodów byli nauczyciele
O�rodka Szkolno � Wychowawczego w Le�nicy. Rywalizacja by³a bardzo
zaciêta.

Dru¿yna dziewcz¹t z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
udanie rozpoczê³a sportowy rok
szkolny. W dru¿ynowych zawodach
wojewódzkich w Namys³owie (29.09
br.) w lekkiej atletyce zajê³a II miej-
sce za II LO z Kêdzierzyna. Rok
wcze�niej na tych samych zawodach
dziewczêta zajê³y III miejsce, a wiêc
w tym roku o jedno oczko wy¿ej.

Nasz¹ szko³ê reprezentowa³y
uczennice: Justyna Padus (100m +
sztafeta ), Karolina Polaczek (100m
+ sztafeta), Gra¿yna Imie³owska
(skok w dal + sztafeta), Kamila Pa³-
kowska (100m + sztafeta), Katarzy-
na Grabarek (pchniêcie kul¹),
Agnieszka £yskawa (pchniêcie kul¹),
Daniela Ka�mierczak (200m), Kata-
rzyna Dyngus (200m), Weronika
Stryczek (400m), Urszula Fox (rzut
oszczepem), Agata ¯y³ka (200m) -
opiekun Marek Binkowski. Bezkon-
kurencyjna na zawodach by³a nasza
sztafeta 4x100m, która od dwóch lat
w naszym województwie nie ma so-
bie równych.

Dru¿yna ch³opców zajê³a najgor-
sze w sporcie miejsce do zdobycia
czyli IV, mo¿e za rok bêdzie lepiej.

Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ 7-
osobowej dru¿yny zunifikowanej -
ch³opcy z DPS Kad³ub wraz z
uczniami ZSZ Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich (Andrzej Brzezina i Damian
Kalisz uczniowie kl. II TM), w VIII
Ogólnopolskim Turnieju Pi³ki No¿-
nej Olimpiad Specjalnych odbywaj¹-
cych siê w Olsztynie. Dru¿yna w
czasie rywalizacji o medale zakwali-
fikowa³a siê do grupy najlepszych
zespo³ów, a nastêpnie rozgrywaj¹c
mecze mistrzowskie okaza³a siê naj-
lepszym zespo³em w Polsce. Przy-
czyni³ siê do tego bardzo du¿y wk³ad
pracy uczniów ZSZ nr 1, którzy nie
tylko byli zawodnikami, ale swoj¹
postaw¹ wykazali siê ogromn¹ wra¿-
liwo�ci¹ i dojrza³o�ci w relacjach z
osobami upo�ledzonymi. Dni pe³ne
wysi³ku wynikaj¹ce z potrzeby po-
konania w³asnej s³abo�ci, zakoñczy-
³y siê w czasie szlachetnej rywaliza-
cji ogromny sukces naszych ch³op-
ców. W trakcie przygotowañ pracê
trenerska wykonywali nauczyciele
Roman Bem i Dariusz Lej¿ak.

W dniach od 7.11 do 13.11.2005
odbêdzie  siê w Bitburgu trójstronne
spotkanie polskich, niemieckich i
francuskich uczniów i  nauczycieli
szkó³ zawodowych. Projekt HAN-
DEL I RZEMIOS£O  jest efektem
wspó³pracy Wojewódzkiego O�rod-
ka Metodycznego w Opolu i Insty-
tutu Dokszta³cania Nauczycieli w
Boppard, w Nadrenii-Palatynacie, w
Niemczech.

Tematyka spotkania to dwa za-
gadnienia:
� M³odzi Europejczycy  roku 2025
� mój zawód w roku 2025�
� M³odzi Europejczycy  roku 2025
� szko³y w kraju otwieraj¹ siê na
Europê�

Nasz region  reprezentuj¹ uczen-
nice: Iwona Paruzel oraz Monika Wa-
rzecha z  kl. III b  Technikum w za-
wodzie technik ekonomista Zespo³u
Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzel-
cach Opolskich oraz Joanna Schäfer,
nauczycielka jêzyka niemieckiego w
tej szkole.

Joanna Schäfer

Oto, jak przedstawiaj¹ siê wyniki:

Rozmowy
o przysz³o�ci
m³odzie¿y

NAJLEPSZA DRU¯YNA
ZUNIFIKOWANA

W POLSCE

DZIEWCZYNY
NA MEDAL
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