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W niedzielê 13 marca w strzelec-
kim Domu Kultury odby³ siê Jarmark
Wiosenno-�wi¹teczny, w czasie któ-
rego mia³ miejsce Otwarty Konkurs
Zdobienia Jaj Wielkanocnych �Kro-
szonki 2005�.

Ale to niejedyne atrakcje. Swoje
wyroby oferowa³y Domy Pomocy
Spo³ecznej z  Kad³uba i Zawadzkie-
go, O�rodek Szkolno � Wychowaw-
czy z Le�nicy, �rodowiskowy Dom
Samopomocy, Stowarzyszenie Po-
mocy Wzajemnej Barka oraz Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich z G¹siorowic, Cen-
tawy, Kro�nicy i Spóroka.

Wprawdzie jarmark mia³ w swo-
jej nazwie przymiotnik wiosenny, ale
wiosna w tym dniu nie pokaza³a siê
ze swojej najlepszej strony co spra-
wi³o, ¿e odwiedzaj¹cych nie by³o
wielu. Inaczej sprawa mia³a siê z kon-
kursem zdobienia jaj wielkanocnych.
Tu wystartowa³y 24 osoby. Wyka-
za³y siê one wielkim talentem w zdo-
bieniu jaj. Techniki zdobienia by³y
bardzo zró¿nicowane. By³y wiêc pi-
sanki, jajka skrobane i wyklejane.
Wszystkie jednak cechowa³ du¿y
kunszt wykonania. Mimo tego ko-
misja komisja musia³a dokonaæ wy-
boru, a oto jego wyniki.

Nagrodê dla najlepszej kroszon-
karki, a by³ ni¹ piêkny obraz ufundo-
wany przez Zarz¹d Powiatu Strze-
leckiego otrzyma³a z r¹k wicestaro-

sty Waldemara Gaidy pani Gerda
Klimek. Laureatkami drugiego miej-
sca zosta³y Gabriela Hurek i Krysty-
na Kotyrba. Miejsce trzecie przypa-
d³o w udziale Renacie Janik i Ricie
Gryc. Miejsce czwarte zajêli: El¿bie-
ta Kubicka, Maria Sobota, Magdale-
na Mnich, Gra¿yna Demboñczyk i
Patryk Kotyrba, a pi¹te: Ma³gorzata
Kubicka, Teresa Sobota, Agnieszka
Sobota, Celina Hurek i Marta Dem-
boñczyk.

Komisja postanowi³a tak¿e przy-
znaæ wyró¿nienia. Otrzymali je: Ilo-
na Kruppa, Artur Glinka, Dawid Stolc,
Agnieszka Stolc, Ma³gorzata Rosa,
Maria Szymosz, Beata Ko³odziej
i Katarzyna Plewka.

Jak widaæ w konkursie wziê³o
udzia³ wiele osób, nie tylko kobiet.
Fakt ten bardzo cieszy, gdy¿ wró¿y
on, ¿e na �l¹sku Opolskim tradycja
kroszonkarska tak szybko nie zanik-
nie.

To jednak nie koniec jarmarków.
Ich dalszy ci¹g mia³ ju¿ miejsce w Sta-
rostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich, gdzie w holu swoje wy-
roby 16 marca oferowa³ O�rodek
Szkolno - Wychowawczy z Le�nicy,
18 marca Dom Pomocy Spo³ecznej z
Kad³uba, a od 22 do 24 marca Dom
Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach
Opolskich oraz jego filie.

Drapali i kupowali

Konkurs na granty � skiero-
wany do szkó³, dla których powiat
strzeleckim jest organem prowa-
dz¹cym � zosta³ og³oszony po raz
pierwszy w roku 2004. Nie doszed³
jednak do skutku, bo ostatecznie
subwencja o�wiatowa dla naszego
powiatu w ubieg³ym roku by³a
mniejsza o ok. 500 tysiêcy ni¿ za-
k³adano. Tak wiêc w tym roku przy-
mierzono siê do konkursu po raz
drugi. Tym razem nie skoñczy³o
siê tylko na planach.

Do konkursu zg³oszono 48 pro-
jektów (wraz z okre�leniem wielko-
�ci �rodków, jakie bêd¹ potrzebne) na
zajêcia pozalekcyjne. Spo�ród nich
Komisja Edukacji Rady Powiatu po-
stanowi³a dofinansowaæ 25. Wyró¿-
niono te, które by³y najciekawsze i z
którymi mo¿na wi¹zaæ nadzieje na
rozwój uczniów, poszerzanie ich wie-
dzy, zainteresowañ czy te¿ propa-
guj¹ce sport. W ka¿dym razie liczy³
siê pomys³.

Liczy³ siê pomys³

Niebieski
pokój

wyciszeñ
Nie ma czego� takiego, jak po-

tencjalny �obraz� ofiary przemocy �
mówi nadkomisarz Krzysztof Jê-
dryszczak ze strzeleckiej komendy
powiatowej policji � bo nie ma ¿ad-
nych cech wspólnych mog¹cych
³¹czyæ te osoby, które pozwala³yby
stwierdziæ: ofiarami staj¹ siê osoby o
takim a takim charakterze czy postê-
puj¹ce w okre�lony sposób. Jedyna
prawid³owo�æ to fakt, ¿e najczê�ciej
ofiarami s¹ kobiety. Ale ró¿ni je wiek,
wykszta³cenie, pozycja w rodzinie.
Mog¹ to byæ matki, babki, te�ciowe,
czy córki, czy synowie. Tak¿e nie-
letni. W roku 2004 na naszym terenie
dzieci kilkana�cie razy sta³y siê ofia-
rami przemocy, równie¿ seksualnej.
To w³a�nie dla nich  powstaje w tu-
tejszej komendzie policji Niebieski
Pokój. Do tej pory na Opolszczy�-
nie �dorobi³y siê� takich komenda
miejska policji w Opolu i komendy
powiatowe w Kêdzierzynie-Ko�lu i
Namys³owie.

�Niebieski Pokój� to w istocie dwa
pomieszczenia, przedzielone tzw.
lustrem fenickim, z których jedno
przeznaczone bêdzie dla przes³uchañ

Przemoc w rodzinie jest co-
raz czê�ciej spotykanym zja-
wiskiem.. W ubieg³ym roku
na terenie powiatu strzelec-
kiego policja wzywana by³a
ponad 100 razy na interwen-
cje z tego powodu, ale pod-
jê³a tylko 34 postêpowania
karne. W pozosta³ych przy-
padkach ofiary nie chcia³y
�cigania sprawców. W ci¹gu
tylko dwóch miesiêcy tego
roku przeprowadzono ju¿ 5
postêpowañ.

Nagroda dla najlepszej kroszonkarki - pani Gerdy Klimek

To dzie³o pani Gabrieli Hurek, która wraz z Krystyna Kotyrb¹
zajê³a II miejsce
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