
MY MY 
ŻYJEMY ŻYJEMY 
ŻEGNAJĄC ŻEGNAJĄC 

SIĘ SIĘ 
WIECZNIEWIECZNIE

Oddajemy hołd Oddajemy hołd 
Ich pamięci!Ich pamięci!

Msza św. żałobna Msza św. żałobna 
w kościele św. Wawrzyńca w kościele św. Wawrzyńca 

w Strzelcach Opolskich w Strzelcach Opolskich 
– 12 kwietnia.– 12 kwietnia.

Uroczystość Uroczystość 
pod pomnikiem pod pomnikiem 

ku czci Ofiar UB i NKWD ku czci Ofiar UB i NKWD 
w lesie Hubertus w lesie Hubertus 

– 13 kwietnia. – 13 kwietnia. 

SMOLEŃSK 
2010

Prezydent Lech Kaczyński 
i Pierwsza Dama Maria Kaczyńska 
zginęli w katastrofi e lotniczej 
w Smoleńsku. 
10 kwietnia wraz z nimi 
śmierć poniosły 94 osoby: 
ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, 
posłowie i senatorowie RP, 
najwyżsi ofi cerowie Wojska Polskiego, 
przedstawiciele różnych Kościołów i wyznań, 
przedstawiciele Rodzin Katyńskich, 
osoby towarzyszące 
i załoga samolotu TU 154.
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„Można odejść na zawsze
 i zawsze być blisko...”

         Ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem 
łączymy się z bliskimi i rodzinami Ofi ar 

tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Wyrazy szczerego współczucia 
składają

Wicestarosta Strzelecki        Przewodniczący Rady Powiatu        Starosta Strzelecki
    Waldemar Gaida                     Henryk Bartoszek                     Józef Swaczyna

oraz
Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego 

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Rodziny i najbliższych

z powodu tragicznej śmierci

PANA PREZYDENTA RP
 LECHA KACZYŃSKIEGO

oraz 
Jego małżonki

MARII KACZYŃSKIEJ

składają 

Wicestarosta Strzelecki        Przewodniczący Rady Powiatu        Starosta Strzelecki
    Waldemar Gaida                     Henryk Bartoszek                     Józef Swaczyna

oraz
Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego

Szanowny Starosto,
Drogi Kolego,

z ogromnym przerażeniem przyjęłam wiadomość o śmierci 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
Jego Małżonki 

oraz towarzyszących Mu osobistości 
tak ważnych dla Pańskiej Ojczyzny. 

Katastrofa nagle przerwała życie wielu ludzi, który 
mieli ogromne znaczenie dla całego kraju. 

Brakuje mi słów, by nazwać to wstrząsające nieszczęście, 
które dotknęło nie tylko Polaków, ale i całą Europę. 

Naród niemiecki, Wasi sąsiedzi oraz przyjaciele - wszyscy Wam 
współczujemy. Partnerski Powiat Soest pragnie wesprzeć Was w tej 
pełnej cierpienia chwili. Polska ma przed sobą trudne zadanie. 

Wszyscy życzymy Waszemu krajowi 
stabilizacji oraz bezpieczeństwa.

Wszystkim osobiście dotkniętym tą tragedią, jak również całemu 
Narodowi Polskiemu życzę siły oraz wiary na czas żałoby. 

Łączę się z Wami w głębokim żalu.

Eva Irrgang
Starosta Powiatu Soest

ŻAŁOBA NARODOWA

13 kwietnia 2010 roku w sa-
li narad siedziby Starostwa 

Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich miała miejsce prelekcja pt. 
Katyń – fakty – opinie – kłamstwa,  
skierowana do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych Powiatu Strze-
leckiego, której celem było ukaza-
nie faktów związanych ze źródłem 
zbrodni katyńskiej tkwiącym 
w kłamstwie, będącym wytworem 
chorego systemu totalitarnego.

Ta nietypowa lekcja historii po-
dzielona została na dwie zasadni-
cze części. W pierwszej przedstawi-
łem fakty związane ze zbrodnią ka-
tyńską. Pakt Ribbentrop – Mołotow 
z sierpnia 1939 roku oraz agresja so-
wiecka na Polskę w dniu 17 wrze-
śnia stały się wstępem do zrozumie-
nia dalszych losów żołnierza pol-
skiego, który znalazł się pod koniec 
września 1939 roku na terenach oku-
powanych przez ZSRR. Po osadze-
niu polskich ofi cerów w sowieckich 

„Katyń 
– fakty – 
opinie – 
kłamstwa”

obozach w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie 5 marca 1940 roku 
władze ZSRR z Józefem Stalinem 
na czele wydały rozkaz rozstrzela-
nia polskich jeńców bez przedsta-
wienia im zarzutów, decyzji o za-
kończeniu śledztwa i aktu oskarże-
nia. Większość z polskich ofi cerów 
to przedstawiciele polskiej inteligen-
cji – urzędnicy państwowi, samorzą-
dowi, lekarze, prawnicy, nauczycie-
le szkolni i akademiccy, literaci, zie-
mianie, inżynierowie, działacze po-
lityczni i społeczni różnych szczebli. 
Od kwietnia do maja 1940 roku ginę-
li w miejscach masowych egzekucji, 
których symbolem stał się las katyń-
ski. Aż do agresji Niemiec hitlerow-
skich na ZSRR w czerwcu 1941 ro-
ku ludność Smoleńska zwykła szu-
kać w dni wolne odpoczynku w le-
sie katyńskim. Nieopodal  miejsca 
zbrodni do lipca 1941 roku istniał 
obóz pionierski „Przemysłowej Ka-
sy Ubezpieczeń Społecznych”. 13 

Tak tragiczna w skutkach  ka-
tastrofa na lotnisku pod Smo-
leńskiem prezydenckiego sa-

molotu to wstrząsające doświadcze-
nie. Nagle okazało się, że w jednej 
chwili stają się nieważne ani nasze 
wcześniejsze opinie na temat świata 
polityki, ani nasze wcześniejsze wy-
bory. Nieważny był podział na lewi-

cę, prawicę i środek. O śmierci tylu 
tak ważnych dla Polski osób mówi-
liśmy wszyscy i wszyscy zwyczaj-
nie, czy może niezwyczajnie, bo nie-
zwyczajna to była sytuacja, współ-
czuliśmy bliskim i rodzinom tych, 
którzy zginęli. 

I jeszcze zanim ogłoszono ofi -
cjalnie żałobę narodową, która 
trwać będzie do najbliższej niedzie-
li, spontanicznie na wielu domach 
zostały wywieszone fl agi narodowe 
z kirem, a na kapliczce w Mokrych 
Łanach, gdzie fl aga biało-niebieska, 
maryjna, upamiętnia śmierć kobiet, 
a biało-żółta, papieska – mężczyzn – 
pojawiły się obydwie. 

Pamięć ofi ar uczczona zosta-
ła podczas poniedziałkowej mszy 
żałobnej w kościele św. Wawrzyń-

ca, ale także podczas innych ofi cjal-
nych uroczystości, i to od dawna za-
planowanych, choćby tej w Śląskim 
Katyniu -  pod pomnikiem ofi ar UB 
i NKWD z 1946 roku. Wzięło w niej 
udział ok. 150 osób, m.in.  komba-
tanci, władze samorządowe, przed-
stawiciele służb mundurowych 
i uczniowie szkół. 13 kwietnia to 
Dzień Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyń-
skiej – i właśnie ich pamięci począt-
kowo miała zostać poświęcona uro-
czystość w Barucie, podobnie jak 
nietypowa lekcja historii w siedzi-
bie starostwa. W takich chwilach nie 
można zapomnieć o tym, co stało się 
10 kwietnia na lotnisku pod Smoleń-
skiem... Przecież wszyscy lecieli, by 
oddać hołd tym, którzy zginęli tam 
przed 70 laty.

kwietnia 1943 roku Niemcy ujawni-
li informację o odkryciu masowych 
mogił polskich ofi cerów. Świat do-
wiedział się o zbrodni, ale okazało 
się, że trzeba będzie walczyć i po-
nosić kolejne ofi ary w celu ukazania 
prawdy o Katyniu.

W drugiej części prelekcji przed-
stawiłem skutki zbrodni katyń-
skiej. Od kwietnia 1943 roku Ka-
tyń stał się symbolem polskiej „Gol-
goty Wschodu”. Pamięć zbiorowa 
o zbrodni została poddana próbie 
wytrwałej walki o prawdę historycz-
ną. Promotorem ukrycia prawdy stał 
się J. Stalin. ZSRR powołała wła-
sną komisję, która w styczniu 1944 
roku stwierdziła, że zbrodni tej do-
konali niemieccy faszyści. Niestety 
pomoc w ukrywaniu prawdy okazali 
Stalinowi również przywódcy Wiel-
kiej Brytanii i USA. Ważniejszy od 
prawdy stał się interes polityczno – 
militarny. 

Więcej czytaj na str. 4
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O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE WYKONYWANIA 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

KIEROWNIK ZAKŁADU 
PRODUKCJI BETONU STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie 
   lub wyższe budowlane
- doświadczenie
- obsługa komputera
- prawo jazdy kat.B

KONSULTANT DS. 
OBSŁUGI KLIENTA

 ¾ ETATU
STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie
- znajomość komputera
- dyspozycyjność

SPRZEDAWCA
 - MAGAZYNIER JEMIELNICA

- mile widziane 
   wykształcenie średnie
- biegła obsługa komputera
- mile widziane  doświadczenie
- obsługa wózka widłowego

SPRZEDAWCA – 
SERWISANT MASZYN 

OGRODNICZYCH
ZAWADZKIE

- średnie techniczne
- naprawa silników 
  spalinowych małej mocy
- prawo jazdy kat.B

SPRZEDAWCA 
- SERWISANT W SKLEPIE 

KOMPUTEROWYM
STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie
- doświadczenie 
- znajomość branży
- prawo jazdy kat.B

BARMAN - BARMANKA STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie
- doświadczenie min. 1 rok

TRAKTORZYSTA STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR KOPARKI 

I ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie

KIEROWCA C + E STRZELCE OPOLSKIE
- uprawnienia HDS
- doświadczenie

KIEROWCA C + E TRANSPORT KRAJOWY - doświadczenie
LAKIERNIK 

SAMOCHODOWY BORYCZ - doświadczenie

POMOCNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ
- doświadczenie
- prawo jazdy kat.B

PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ
- mile widziane 
  doświadczenie budowlane

MURARZ – BRUKARZ WG ZLECEŃ
- mile widziane upr. operatora
  koparko - ładowarki

CIEŚLA WG ZLECEŃ
- wykształcenie min. zawodowe
- doświadczenie
- mile widziane prawo jazdy kat.B

OPERATOR WÓZKA 
TRANSPORTU 

WEWNĘTRZNEGO
KRAPKOWICE
LUB DYLAKI

- wykształcenie zawodowe
- doświadczenie
- uprawnienia

MONTER WIĄZEK KRAPKOWICE
LUB DYLAKI

- wykształcenie 
   min. zawodowe

OPERATOR MASZYN KRAPKOWICE
LUB DYLAKI

- wykształcenie min. zawodowe

SZEWC ZAWADZKIE
- mile widziane wykształcenie
  kierunkowe
- doświadczenie

KRAWIEC - KRAWCOWA ZAWADZKIE
- wykształcenie kierunkowe
- mile widziane doświadczenie

Wszystko wskazuje na to, że 
jednak starania samorządu po-

wiatowego o przejęcie strzeleckiego 
PKS-u zakończą się pomyślnie. Mi-
nisterstwo Skarbu Państwa opubli-
kowało na swojej stronie interneto-
wej komunikat następującej treści:

„Ministerstwo Skarbu Państwa 
informuje, że w dniu 06 kwietnia 
2010 r. Minister Skarbu Państwa 

Warunkiem dobrego wykony-
wania pracy jest posiada-

nie odpowiedniej wiedzy i umiejęt-
ności, a każdy, kto w swojej pracy 
opiera się na przepisach prawa, jest 
świadom, jak krótka jest aktualność 
zdobytej wiedzy. Tak więc ciągłe jej 
aktualizowanie i wdrażanie zmian 
zgodnie z nowelizowanym ciągle 
prawem jest jednym z podstawo-
wych obowiązków urzędników. Pa-
miętajmy, że ich wiedza i umiejęt-
ności interpersonalne przekładają się 
bezpośrednio na jakość i sprawność 
obsługi klientów. A że każdy z nas 
(nawet urzędnicy!) chciałby ograni-
czyć załatwianie formalności do mi-
nimum, należy zrobić wszystko, by 
każdy z nas mógł swoją sprawę zała-
twić sprawnie, fachowo i w miłej at-
mosferze. 

Aby to ułatwić i obniżyć kosz-
ty szkoleń ponoszone przez samo-
rządy powiatu strzeleckiego, Zarząd 
Powiatu zdecydował o aplikowa-
niu o wsparcie w ramach poddziała-
nia Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki projektu „Życzliwy i kom-
petentny urzędnik gwarancją wzro-
stu jakości świadczonych usług”. 
Jak już informowaliśmy wcześniej 
– udało się.

Po zakończeniu dość długotrwa-
łych procedur negocjacyjnych z Mi-
nisterstwem Spraw Wewnętrznych 

PCPR INFORMUJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje, iż od 1 marca 2010r. do 31 października 2010r. 
realizuje zadanie samorządowe z zakresu profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie:
1. Prowadzenie grup wsparcia dla osób członków rodzin czasowo niepełnych w związku z migracjami 
zarobkowymi, w ramach których realizowane są zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyć mogą osoby 
dorosłe z terenu powiatu strzeleckiego. 

W ramach zadania odbywają się spotkania grupowe.
Spotkania I grupy odbywają się w PSP w Zawadzkiem od marca 2010r.  
Spotkania II grupy odbywają się w PP Nr 8 w Strzelcach Op. od kwietnia 2010r.  
Spotkania III grupy odbywać się będą w siedzibie PCPR w Strzelcach Op. od września 2010r.  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt 
z PCPR w Strzelcach Op. ul. Chrobrego 5, tel. 77/4613381

Ww. zadanie dotowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego w kwocie 18.000 zł.

2. Oddziaływania edukacyjno-profi laktyczne dotyczące zapobiegania uszkodzeniom płodu powodowanych 
używaniem alkoholu oraz paleniem tytoniu przez kobiety w ciąży.
W ramach zadania realizowane będą:

szkolenia dla przedstawicieli ochrony zdrowia, pomocy społecznej i oświaty z terenu powiatu  
strzeleckiego – dotyczące profi laktyki diagnozowania i terapii FAS w terminie - maj 2010r.; a także 
zajęcia w ZSO w Strzelcach Op. dla uczniów/ uczennic i nauczycieli w terminie od września 2010r.-  
października 2010r. 

Ww. zadanie dotowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego w kwocie 7.000 zł.
Projekt współfi nansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Poddziałanie 7.2.1.

Jeśli jesteś mieszkanką woj. opolskiego 
masz trudności z uzyskaniem zatrudnienia, 
chcesz zdobyć nowe umiejętności i kwalifi kacje zawodowe

Projekt Most do zmian - program aktywizacji zawodowej 
kobiet, umożliwi Ci nabycie nowych kwalifi kacji 
zawodowych w takich dziedzinach jak:
• agroturystyka i obsługa ruchu turystycznego
• kosmetyka 
• obsługa księgowa i rachunkowość 
• organizacja „domowych przedszkoli” 

Dodatkowo oferujemy szkolenia dopasowane 

do indywidualnych potrzeb i predyspozycji 

uczestniczek, kursy prawa jazdy kat. B oraz 

obsługi komputera! 

Dodatkowo by ułatwić Ci uczestnictwo w tych działaniach 
umożliwimy opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub inną 
osobą zależną na czas trwania szkoleń, stypendium 
szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu!

Nie czekaj! Wstąp do nas po więcej informacji!
Biuro projektu:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie

pokój nr 10 lub 11
lub pod numerem telefonu: 77 462 18 05 /09 

TO NA CIEBIE CZEKAMY!

Zapisy do projektu tylko 
w marcu i kwietniu 2010 roku.

Liczba miejsc w projekcie ograniczona

Przez cały okres realizacji projektu 
uczestniczki wspierać  będzie Animator 

Rozwoju Zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje iż, 
od 01.01.2010r.  do 31.12.2010 r. kontynuuje realizację projektu  systemowego 

pn. CEL - DOBRA PRACA 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Op.
Realizowane formy wsparcia:

Poradnictwo indywidualne• 
Poradnictwo grupowe• 
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy• 
Pośrednictwo pracy• 
Szkolenia• 
Staże zawodowe• 
Dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą• 

KONTAKT: 
POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH OPOLSKICH  TEL: 077 462 18 00

i Administracji podpisano umowę 
i rozpoczęto nabór.

Projekt obejmuje pracowników: 
Urzędu Gminy w Jemielnicy, Urzę-
du Miasta i Gminy w Kolonow-
skiem, Urzędu Miejskiego w Strzel-
cach Opolskich, Urzędu Miejskie-
go w Ujeździe, Urzędu Miejskiego 
w Zawadzkiem oraz Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich. 
W sumie projekt obejmie 160 be-
nefi cjentów ostatecznych, a do dziś 
zakwalifi kowano ich 126. Spotka-
nie inaugurujące projekt odbyło się 
7 kwietnia br. W jego trakcie bene-
fi cjenci zostali zapoznani przez ob-
sługę projektu oraz wyłonioną fi r-
mę szkoleniową ze szczegółowym 
ich zakresem. W ramach projektu je-
dynym obowiązkowym dla wszyst-
kich kurs jest ten z zakresu Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego. 

Wszystkie pozostałe są szkolenia-
mi do wyboru, a wśród nich: kurs ję-
zyka angielskiego lub niemieckiego, 
z zakresu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rachunkowości budże-
towej,  tworzenia projektów fi nan-
sowanych w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, a także kur-
sy doskonalące indywidualne umie-
jętności.

Okres trwania projektu jest długi, 
sięga września 2011 roku. Mimo to 
liczymy, że jego pierwsze pozytyw-
ne efekty dadzą się odczuć znacznie 
prędzej.

Projekt realizowany przez 
POWIAT STRZELECKI 
w partnerstwie z gminami: 
JEMIELNICA, KOLONOWSKIE, 
STRZELCE OPOLSKIE, UJAZD, 
ZAWADZKIE.

Strzelecki PKS dla powiatu?
podjął decyzję o odstąpieniu od ne-
gocjacji w sprawie sprzedaży akcji 
Spółki Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Samochodowej w Strzelcach 
Opolskich S.A. z siedzibą w Strzel-
cach Opolskich.”

Oznacza to, że odstąpiło od ne-
gocjacji w sprawie sprzedaży akcji 
Spółki Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Samochodowej w Strzelcach 

Opolskich S.A. z trzema podmio-
tami, które złożyły oferty zakupu 
akcji spółki: Biuro Podróży „Sind-
bad” z Opola, „Veolia” Transport 
Polska oraz strzelecka fi rma „Ada-
mietz”.

Starosta Józef Swaczyna poinfor-
mował, że burmistrzowie i wójtowie 
wstępnie zgodzili się na fi nansowe 
wsparcie nierentownych kursów.

Urzędnik ze znakiem jakości

Strzeleccy policjanci zatrzyma-
li kierowcę motocykla, któ-

ry jechał z prędkością 223 km/h. 
27-letni mieszkaniec gminy Je-
mielnica został ukarany manda-
tem karnym w wysokości 500 zł, 
na konto kierowcy trafi ło 10 punk-
tów karnych.

223km/h w Suchej W sobotę /3.04.2010/ strzelec-
cy policjanci z wydziału ruchu dro-
gowego patrolowali drogi powia-
tu strzeleckiego. Po godzinie 12-tej 
na drodze krajowej nr 94 w miejsco-
wości Sucha zatrzymali motocykli-
stę. 27-latek jechał z prędkością 223 
km/h na trasie Strzelce Opolskie – 
Sucha.

Został ukarany mandatem karnym 
w wysokości 500 zł. Na jego konto 
trafi ło także 10 punktów karnych.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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„Katyń – fakty – opinie – kłamstwa”

Nawet w wyroku 
Trybunału Norymberskiego w 1946 
roku kwestię pomordowanych pol-
skich ofi cerów pominięto. Symbol 
zbrodni katyńskiej był często wy-
korzystywany przez propagandę. 

Plakaty czeskie, niemiec-
kie i francuskie pokazy-
wały zbrodnię jako nie-
bezpieczeństwo komu-
nizmu, który w Europie 
Środkowo-Wschodniej 
i tak usankcjonowano na 
konferencjach w Tehera-
nie i Jałcie. W powojen-
nej Polsce Katyń skaza-
ny był na zapomnienie. 
W PRL zabijano prawdę 
o Katyniu, zabijając samą 
historię jako nauczyciel-
kę życia. Dopiero prze-
miany polityczne w Pol-
sce w 1989 roku umoż-
liwiły powrót do prawdy 
o zbrodni. W 1990 roku 

władze ZSRR ujawniły, że 
mord katyński został dokona-

ny przez NKWD. W październi-
ku 1992 roku prezydent Rosji Borys 
Jelcyn przyznał ofi cjalnie, że stało 
się tak na polecenie Józefa Stalina 
i Biura Politycznego KC WKP(b). 
Rok 2000 zamknął klamrę katyń-
ską poprzez otwarcie i poświęce-
nie Polskich Cmentarzy Wojennych 
w Charkowie, Miednoje i Katyniu.

31 marca o godz. 13.00 w sa-
li narad Powiatu Strzelec-

kiego odbyła się XL sesja Rady 
Powiatu Strzeleckiego. Tematem 
przewodnim sesji było przeciw-
działanie bezrobociu oraz aktywi-
zacja lokalnego rynku pracy; mi-
gracje zarobkowe oraz ich wpływ 
na lokalny rynek pracy. 

Radni obrady rozpoczęli od 
uczczenia minutą ciszy śp. Stanisła-
wa Kowalczykiewicza, który przez 
wiele lat był Zastępcą Burmistrza 
Strzelec Opolskich; część radnych 
uczestniczyła nieco później w je-
go ostatniej drodze. Kworum zosta-
ło jednak zachowane, tak że nawet 
okrojony skład zapewniał prawo-
mocność podejmowanych uchwał 
Rady Powiatu.

Przygotowany przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Strzelcach opolskich 
materiał pt. „Informacja o sytuacji 
na lokalnym rynku pracy”, w ujęciu 
na koniec grudnia 2009 roku, uzu-
pełniony danymi za pierwsze mie-
siące roku bieżącego, bardzo szcze-
gółowo omawiany był na wszystkich 
komisjach problemowych Rady.

Na koniec lutego 2010 liczba 
bezrobotnych wyniosła 2860 osób, 
co oznacza wzrost o 278 osób w sto-
sunku do końca grudnia 2009, mi-
mo to stopa bezrobocia w naszym 
powiecie (12.5%) jest niższa niż 
w całym województwie opolskim 
(13.9%) i w kraju (13.0%).

Sytuacja byłaby zapewne trud-
niejsza, gdyby PUP nie starał się 
przeciwdziałać niekorzystnym zja-
wiskom na rynku pracy, m.in. sku-
tecznie aplikując o europejskie środ-
ki wspierające aktywizację bezro-
botnych, szkolenia czy przekwalifi -
kowania pracowników. O projektach 
realizowanych przez strzelecki PUP 
w ubiegłym roku dzięki środkom 
unijnym pisaliśmy niejeden raz na 
naszych łamach. Przypomnijmy jed-
nak, że w ub. roku strzelecki PUP 
zorganizował szkolenia dla 314 bez-
robotnych (pięć osób kontynuowało 
szkolenia jeszcze z roku 2008); 305 
zakończyło szkolenia, a do końca ro-
ku 189z nich podjęło zatrudnienie.

Różnorodność działań PUP 
(m.in. projekty przeznaczone dla 

Sesja Rady 
Powiatu

Taki obraz wyłania się z danych 
zawartych w materiale Powiato-
wego Urzędu Pracy w Strzelcach 
Opolskich, dotyczącym rynku pra-
cy w naszym powiecie i sposobom 
przeciwdziałania bezrobociu. Z tym 
materiałem wszyscy radni zapoznali 
się w czasie posiedzeń komisji pro-
blemowych – jeszcze przed ostatnią 
sesją Rady Powiatu. 

Przytoczone wyżej wskaźniki do-
tyczą końca grudnia roku 2009 roku, 
kiedy w powiecie strzeleckim 2597 
osób było bezrobotnymi (w tym 
2313 bez prawa do zasiłku); na ko-
niec lutego bieżącego roku ich licz-
ba wzrosła do 2860 (w tym 48,6% 
kobiet), ale i tak stopa bezrobocia 
(12,5%) była u nas w lutym niższa 
niż w województwie (13,9%) i w ca-
łym kraju (13,0%).

Wróćmy jeszcze do danych 
z końca roku 2009. Bezrobocie 
w poszczególnych gminach przed-
stawiało się następująco:

Izbicko – 164 (89 kobiet)• 
Jemielnica – 215 (118 kobiet)• 
Kolonowskie – 170 (92 kobiety)• 
Leśnica – 213 (122 kobiety)• 
Strzelce Opolskie – 1227 • 
(596 kobiet)
Ujazd – 206 (111 kobiet)• 
Zawadzkie – 402 (200 kobiet).• 
Skoro wcześniej wspomnieliśmy 

o dość niskim poziomie wykształce-
nia bezrobotnych – przyznają Pań-
stwo: skończone gimnazjum lub 
wykształcenie jeszcze niższe raczej 
nie rokują różowych perspektyw na 
rynku pracy – to warto byłoby spy-
tać, jak wyglądają szanse na znale-
zienie pracy osób z licencjatem lub 
wyższym wykształceniem? Nieste-
ty, problem bezrobocia dotyczy ich 
też coraz częściej. I to chyba jest te-
mat do dyskusji nie tylko o wybo-
rach kierunku wykształcenia.

Ilu zatem mamy w powiecie bez-
robotnych z wyższym wykształce-
niem? Na koniec grudnia ub. roku 
-160 (prawie 6,2%, i choć to mniej 
niż średnia wojewódzka, to trzeba 
jasno powiedzieć: nie jest dobrze), 
a tych, którzy nie znaleźli pracy po 
skończeniu szkoły policealnej czy 
średniej zawodowej też było niema-
ło: 475 osób.

Na jakich kierunkach nie opła-
ca się studiować? Przede wszystkim 
na pedagogice! Aż 14 licencjatów 
i 12 magistrów pedagogiki w grud-
niu 2009 pozostawało bez pracy! 
Na politologii też  nie: bez pracy - 

osób pozostających bez pracy (np. 
Klub Pracy), dla pracodawców (np. 
Portal Strzeleckiego Przedsiębiorcy) 
czy osób planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na własny 
rachunek (np. Strzeleckie Dni Karie-
ry) została bardzo pozytywnie oce-
niona przez radnych. Dodajmy przy 
tym, że za Strzeleckie Dni Karie-
ry PUP zdobył wyróżnienie jako je-
dyny urząd pracy w województwie 
i jeden z sześciu tylko w kraju.

W tym roku – od lutego w strze-
leckim Urzędzie Pracy realizowany 
jest projekt współfi nansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
– „Most do zmian”. Skierowany jest 
on do kobiet bezrobotnych zagro-
żonych wykluczeniem społecznym 
nie tylko z powodu pozostawania 
bez pracy, ale i ubóstwa, bezdomno-
ści, bezradności życiowej, przemocy 
w rodzinie. Czterdzieści pań dzię-
ki konsultacjom z psychologiem, 
udziałowi w warsztatach i szkole-
niach zawodowych (a są atrakcyj-
ne, m.in. kurs księgowości, obsługi 
ruchu turystycznego, agroturystyki) 
będzie mogło w zdecydowanie od-
mienny niż dotychczas sposób poru-
szać się na rynku pracy, a nowe kwa-
lifi kacje zwiększą szanse na znale-
zienie pracy lub samozatrudnienie. 

Drugi projekt to „Cel – dobra 
praca”, który rozpoczął się z począt-
kiem 2010, a zakończy 31 grudnia br. 
Projekt skierowany jest do wszyst-
kich osób bezrobotnych zareje-
strowanych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Strzelcach Op. (z je-
go szczegółami mogą się Państwo 
zapoznać w ogłoszeniu zamieszczo-
nym na str. 3).

W dalszej części Rada Powia-
tu podjęła uchwałę w sprawie wyra-

żenia zgody na zawarcie przez Ze-
spół Opieki Zdrowotnej z siedzi-
bą w Strzelcach Opolskich umowy 
dzierżawy powierzchni (na poradnię 
dermatologiczną, chorób płuc, pokój 
socjalny dla kierowców karetek oraz 
miejsce w holu pod automat z napo-
jami).

Kolejne trzy uchwały dotyczy-
ły zaopiniowania planu fi nansowego 
i inwestycyjnego na rok 2010 strze-
leckiego szpitala, zatwierdzenia je-
go statutu oraz zgody na zmianę jego 
nazwy. Od tej chwili ofi cjalna nazwa 
brzmi: Szpital Powiatowy mi. Prała-
ta J. Głowatzkiego. 

Radni uchwalili również zmiany 
w budżecie Powiatu Strzeleckiego 
na rok 2010, a także przychylili się 
do prośby gminy Wielowieś w spra-
wie pomocy fi nansowej, przezna-
czonej na renowację Pomnika Ofi ar 
UB i NKWD na Hubertusie oraz no-
wą nawierzchnię wokół pomnika.

Ostatnia uchwała dotyczyła 
wspomnianego już wcześniej pro-
jektu systemowego „Cel – dobra 
praca” współfi nansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, re-
alizowanego przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Strzelcach Opolskich

Po tej części sesji radni złoży-
li Staroście Józefowi Swaczynie ży-
czenia z okazji 60. rocznicy urodzin, 
przekazali kwiaty i czarną skórzaną 
teczkę w prezencie. 

Kolejna sesja Rady Powiatu od-
będzie się 28 kwietnia o godzinie 
13.00. Tematem przewodnim będzie 
ocena realizacji budżetu za 2009 r. 
i podjęcie uchwały o absolutorium, 
a także informacja Komendanta Po-
wiatowego Policji o stanie bezpie-
czeństwa w powiecie.

Adam Kraka

Pani Marta Fiołka, rodem z Ka-
dłubca, a dziś mieszkająca u córki w 
Wysokiej, obchodziła właśnie pięk-
ny jubileusz: skończyła 90 lat! 

Do wielu serdecznych życzeń 
złożonych z tej okazji, także przez 
starostę Józefa Swaczynę najszcze-
rzej dołączamy swoje: jak najlep-
szego zdrowia, pogody ducha i wie-
lu wspaniałych kolejnych lat!

Kwiaty dla 
Jubilatki

Bez pracy 
fi lolog i inżynier

7 osób z licencjatem i 2 z magiste-
rium. A inne kierunki? Niestety, lista 
tych, których absolwenci mają trud-
ności ze znalezieniem pracy jest dłu-
ga: ekonomia (6 z licencjatami i 3 
z magisterium), zarządzanie i mar-
keting – 6 mgr inż., wychowanie fi -
zyczne – 7 magistrów… Wymieniać 
można by dalej, ale można też rzecz 
skrócić: praktycznie nie ma kierun-
ku, który zapewniałby znalezienie 
pracy natychmiast po skończeniu 
szkoły. Pracy nie ma dla polonistów, 
germanistów i anglistów, chemików, 
matematyków, dla mgr inż. ochrony 
środowiska (4), dla informatyków, 
dla mgr pielęgniarstwa, absolwen-
tów europeistyki, psychologii, fi zjo-
terapii, resocjalizacji (ani po licen-
cjacie, ani po magisterium), dla teo-
logów, kosmetologów i wuefi stów. 
Nawet dla ratownika medyczne-
go ani lekarza, inżynierów różnych 
specjalności, ani doktora nauk tech-
nicznych! Zapewne niektórzy z nich 
w rejestrach PUP są tylko chwilowo, 
czekając na dobry moment do uru-
chomienia własnej działalności go-
spodarczej. Trudno jednak liczyć, że 
wszyscy zechcą lub potrafi ą to zro-
bić i w ten sposób problem bezrobo-
cia zniknie.

A jak wygląda rynek pracy od 
strony zgłaszanych przez pracodaw-
ców ofert? Liczba zgłaszanych ofert 
w poszczególnych miesiącach ub. 
roku znacznie wahała się: najlepsze 
pod tym względem miesiące to: ma-
rzec, kwiecień, sierpień i wrzesień 
ub. roku – zgłoszono ich wtedy po-
nad 230, najgorszy – grudzień 2009: 
tylko 63. Podczas gdy w sierpniu ub. 
r. na 1 ofertę przypadało 9 bezrobot-
nych, w grudniu – już 41 (przy śred-
niej w regionie 27). Za to w styczniu 
i lutym tego roku sytuacja była wy-
raźnie lepsza: w styczniu zgłoszono 
256 ofert, w lutym – 179 (na 1 ofer-
tę przypadało 11 i 16 osób).

Trzeba jeszcze wspomnieć o jed-
nym istotnym dla rynku pracy czyn-
niku – stale zmniejsza się w naszym 
powiecie liczba osób w wieku przed-
produkcyjnym. To ma ogromne zna-
czenie nie tylko dla organizacji ca-
łego systemu oświaty, ale też dla 
perspektyw zatrudnienia pedago-
gów, fi lologów i innych kierunków 
nauczycielskich. Nie mówiąc już 
o tym, jakie znacznie będzie to mia-
ło dla perspektyw naszego powiatu, 
i to tych gospodarczych, i tych de-
mografi cznych... 

Marta Górka

Statystyczny bezrobotny w powiecie strzeleckim jest młody (bli-
sko 28% mieści się w przedziale 18-24 lat, i jest to więcej niż w ro-
ku 2008); jest tuż po szkole (28,3% nie ma żadnego stażu pracy), 
ale też nie uczył się długo (prawie 38,7% ma co najwyżej skoń-
czone gimnazjum); mieszka w gminie Strzelce Opolskie (47,2%) 
i jest kobietą (51,14%), a bez pracy pozostaje dłużej niż 12 mie-
sięcy (36,5%; nie wliczając w to jeszcze 200 osób które od ponad 
2 lat są bezrobotne). 

Czy warto przekazywać wie-
dzę historyczną w formie prelek-
cji z okazji wielkich rocznic histo-
rycznych? Czy dzisiejsi uczniowie 
– młodzi obywatele - są tym zainte-
resowani? Zdecydowanie twierdzę, 
że tak. Świat przyspiesza coraz bar-
dziej. Nawet emeryci narzekają na 
brak czasu. Trudno jest dokonywać 
w dzisiejszych czasach prawidłowej 
selekcji informacji i to nie tylko tych 
historycznych. Odpowiednie bodźce, 
prawidłowo dobrane fakty wzbudza-
ją zainteresowanie, pomagają w zro-
zumieniu tej współczesnej i dalekiej 
rzeczywistości. Oczywiście wszyst-
ko zależy od nastawienia samego 
zainteresowanego, a to zaczyna się 
w domu rodzinnym, w którym coraz 
mniej czasu na wzbudzenie takie-
go zainteresowania i uczenia kryty-
cyzmu. Warto więc podejmować te-
go rodzaju inicjatywy, by wzboga-
cić edukację historyczną. Prelekcja 
nie zastąpi lekcji historii, tej szkol-
nej czy domowej. Na pewno ją jed-
nak wzbogaci, by utrwalać zbioro-
wą pamięć Polaków. Bez niej byli-
byśmy … niczym.

Dariusz Szczypura
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- oba te hasła splotły się jako te-
mat kolejnego konkursu regional-
nego ,,Obozy w Lamsdorf/Łambi-
nowicach (1870-1946)”, który od-
był się w Centralnym Muzeum 
Jeńców Wojennych. 

Konkurs dla młodzieży ponad-
gimnazjalnej organizowany corocz-
nie przez Muzeum, Stowarzyszenie 
Przyjaciół CMJW oraz Kuratorium 
Oświaty w Opolu jest okazją do po-
pisania się wiedzą na temat proble-
matyki jenieckiej, dziejów obozów 
w Lamsdorf/Łambinowicach oraz 
XIX i XX-wiecznej historii Śląska. 
W tym roku do etapu regionalne-
go zakwalifi kowało się 19 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z całej 
Opolszczyzny.

Trudny temat, dość wąski za-
kres obszernej w literaturze przed-
miotu wiedzy, bolesne doświadcze-
nia przeszłości, które są dziedzic-
twem każdego mieszkańca tej ziemi 
- żaden z tych argumentów nie prze-
szkodził młodym ludziom w pochy-
leniu się nad historią Miejsca Pamię-
ci Narodowej w Łambinowicach.  
 

Dlaczego młodzież sięga po tego 
typu tematy i bierze udział w kon-
kursie Muzeum? – To forma po-
wtórki przed maturą - mówią jed-
ni. – Zachęcił nas nauczyciel, z któ-
rym zwiedzaliśmy tereny obozowe 
w dawnym Lamsdorf – dodają inni. 
I rzeczywiście, w gronie fi nalistów 

15 marca br., wczesnym ran-
kiem silna grupa 16 osób 

(13 uczniów i 3 nauczycieli) z le-
śnickiego SOSW wyjechała w dłu-
gą, tysiąckilometrową podróż do 
niemieckiego Trieru.

Był to czwarty już wyjazd z re-
alizowanego przez SOSW w Leśni-
cy programu „Comenius” pod ha-
słem – „Budujemy nasz dom Euro-
pę”. Wyjazd był poprzedzony ciężką 
pracą nad inscenizacją, w której za-
warte były reminiscencje poprzed-
nich spotkań, a także cele i założe-
nia projektu.

W dniu wyjazdu zaskoczyła nas 
wręcz antarktyczna pogoda, która 
wraz z pokonywanymi przez nas ki-
lometrami zmieniała się na lepsze, 
aby u celu powitać nas prawie wio-
sennie. 

Trier to najstarsze miasto 
w Niemczech, którego począt-
ki sięgają czasów romańskich. Li-
czy 140 tys. mieszkańców i jest naj-
większym „zagłębiem winiarskim” 
w kraju. Piękno tego miasta zaparło 
nam dech w piersiach - otoczone jest 
porośniętymi winoroślą wzgórzami, 
między którymi wije się Mozela. 

Przepiękny rynek i jego okolice 
poznaliśmy biorąc udział w happe-
ningu, wędrując (14 km), zwiedza-
jąc, odnajdując zabytki zaznaczone 
na mapie i przenosząc je na płótno 
jako abstrakcyjne obrazy. A wszyst-
ko to dzięki gospodarzom spotkania 
– nauczycielom i uczniom ze szko-
ły w Schweich, naszych partnerów 
w projekcie.

Zwiedziliśmy amfi teatr z czasów 
rzymskich, w którym przed wiekami 
odbywały się walki gladiatorów, naj-
starszą bazylikę w Niemczech, ruiny 
cesarskich łaźni. Podziwialiśmy po-
mniki, parki i architekturę miasta. 
Braliśmy czynny udział w insceni-
zacji o obronie miasta przed wro-
giem, w świetnie zachowanej bu-
dowli z czasów rzymskich „Porta 
Nigra”, czyli „Czarna Brama”, któ-

Dnia 15 marca 2010 roku odbył 
się XIV Finał Opolskiego Tur-

nieju Informatycznego organizowa-
nego przez WODiP w Opolu.

Drugi raz z kolei do ścisłej czo-
łówki walczącej o główną nagrodę 
zakwalifi kował się uczeń III klasy 
Technikum Informatycznego w Za-
wadzkiem – Jakub Konieczny.

Rywalizacja fi nałowa wymagała 
od uczestników wiedzy i umiejętno-
ści wykraczających znacznie ponad 
poziom szkolny oraz polegała na sa-

ra wraz z częścią murów obronnych 
chroniła miasto przed inwazją z ze-
wnątrz.

Drugiego dnia braliśmy udział 
w lekcjach w szkole w Schweich, 
poczęstowano nas też obiadem, 
a później mieliśmy czas na zwiedza-
nie szkoły i szaleństwo na placu za-
baw. Niezapomnianym przeżyciem 
był rejs statkiem po Mozeli. Dopi-
sała słoneczna pogoda, więc mogli-
śmy z odkrytego pokładu statku po-
dziwiać winnice na wzgórzach, baj-
kowe domki „przyrośnięte” do skał 
i zakola rzeki. 

Wieczorem przyszedł czas na 
prezentację naszych programów. 
Wszystkie szkoły świetnie się przy-
gotowały, a nasza inscenizacja wzbu-
dziła aplauz publiczności, gdyż by-
ła i wesoła i wzruszająca. Piosenka 
„Szła dzieweczka do laseczka” stała 
się największym przebojem naszych 
„comeniusowych” spotkań; śpiewa-
ją ją i Czesi i Niemcy a najgłośniej 
Belgowie.

Ostatniego dnia nas  bardzo waż-
ne spotkanie w pięknym zamku - 
siedzibie władz miasta - gdzie spo-
tkaliśmy się z prezydentem Trieru, 
a ponieważ miał urodziny, odśpie-
waliśmy mu polskie „Sto lat”. 

Odwiedziliśmy także bardzo, 

Zespół Szkół 
Zawodowych 
w Zawadzkiem 
po raz kolejny 
w fi nale!

modzielnym rozwiązaniu dwóch za-
dań programistycznych.

Uczeń ZSZ w Zawadzkiem po-
radził sobie w konkursie doskonale 
i w rezultacie zajął II miejsce.

Należy tutaj dodać, że w ubie-
głorocznej edycji był trzeci, obecnie 
jest drugi…

Zgodnie z tą prawidłowością po-
zostaje więc życzyć Jakubowi pierw-
szego miejsca za rok. Powodzenia!

 Justyna Osiewak

konkursu znaleźć można pasjona-
tów, których twarze są rozpoznawal-
ne z poprzednich edycji. Wśród nich 
są licealiści ze strzeleckiego ogól-
niaka - Marcin Malecko i Damian 
Sklorz, obaj po raz drugi stający 
w konkursowych szrankach. Marcin 
to ubiegłoroczny laureat III miejsca, 
który w tej edycji konkursu okazał 
się najlepszy.

- Witam wszystkich, znajome 
i nowe twarze - powitał uczestników 
dyrektor CMJW, prof. Edmund No-
wak – po raz ostatni, bo od pierw-
szego kwietnia przechodzę na eme-
ryturę i oddaję pałeczkę swojej na-
stępczyni, obecnej wicedyrektor. 

To, że Muzeum otwarte jest na 
młodzież i stwarza świetne warunki, 
aby młodzi rozwijali swoją wrażli-
wość oraz szacunek wobec przeszło-
ści własnego regionu, to właśnie ich 
zasługa. – Lubimy atmosferę Mu-
zeum, lekcje prowadzone przez jego 
pracowników - zgodnie wypowiada-
ją się i nauczyciele, i uczniowie. 

Laureaci tegorocznego konkur-
su odbierają gratulacje oraz udziela-
ją wywiadów dla radia i prasy i jest 
prawie pewne, że w przyszłym roku 
znów kilka osób zapyta: ,,czy my się 
skądś nie znamy?”

Dorota Maćkula

bardzo stare piwnice, w których 
w ogromnych beczkach dojrze-
wa wino. W blasku świec i niesa-
mowitej scenerii podziemnych lo-
chów degustowaliśmy słodki i kwa-
śny sok winogronowy – półprodukt 
winny.„Niebo w gębie” poczuliśmy 
w prawdziwej niemieckiej restau-
racji „Anker”, jedząc niemieckie-
go sznycla z sałatą i międzynarodo-
we frytki.

Wieczorem gospodarze spotka-
nia zaprosili nas do dyskoteki; tań-
com i swawolom nie było końca. 

W czasie naszego pobytu w Trie-
rze dużo zobaczyliśmy, a jeszcze 
więcej się nauczyliśmy od kolegów 
z innych krajów. Wspólnie miesz-
kaliśmy w schronisku młodzieżo-
wym, jedliśmy śniadania w formie 
„szwedzkiego stołu”, bawiliśmy się, 
zwiedzaliśmy miasto i przygotowy-
waliśmy się do fi nału, który nastą-
pi w maju w belgijskim Elsenborn. 
Nasz „Europejski Dom” jest już pra-
wie gotowy; cieszy nas to, ale jest 
to radość przez łzy, gdyż wiemy, że 
ukończenie budowy wiąże się z roz-
staniem. Być może nigdy już nie zo-
baczymy się w takim gronie, ale pó-
ki co przed nami jeszcze spotkanie 
w Belgii i bardzo duuużo pracy!!!

Ewa Przybyłek-Prus

Szła dzieweczka do laseczka, 
a my odwiedziliśmy niemiecki Trier

Historia i współczesność obozu w Lamsdorf

Ostatnie dni marca, a dokładnie 
24 dzień tego miesiąca, upłynę-

ły w strzeleckim liceum pod hasłem 
obchodów Narodowego Dnia Życia.

Sprawa jest poważna, bowiem 
święto zostało uchwalone przez 
Sejm RP i od 2004 roku jest oka-
zją do ogólnopolskich kampanii na 
ważne tematy dotyczące współcze-
snej rzeczywistości. Dotychczaso-
we edycje święta, realizowane przez 
jednostki samorządowe i organiza-
cje pozarządowe, przebiegały pod 
hasłami: ,,Dom pełen skarbów”, 
,,Być ojcem- rola życia”, ,,Razem 
na zawsze”, ,,Jestem mamą. To mo-
ja kariera”, ,,Stawiam na rodzinę”, 
,,Dzień Świętości Życia”.

Szkolna grupa działająca we 
współpracy z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej - ,,Patrz i zmieniaj” 
również włączyła się do obchodów 
Narodowego Dnia Życia, przekłada-
jąc z powodzeniem treści edukacji 
globalnej na lokalne inicjatywy i in-
spiracje dla swoich rówieśników. 

Tegoroczne hasło przewodnie, 
czyli wzmacnianie więzi między-
pokoleniowej między wnukami 
a dziadkami, zostało przez grupę 
,,Patrz i zmieniaj” zinterpretowa-
ne bardzo szeroko. Uczniowie zor-
ganizowali wystawę zdjęć zebranych 
wśród rówieśnikow, których tema-
tem miała być radość życia. Okaza-
ło się, że wśród fotografi i z dzieciń-
stwa, przeważały właśnie zdjęcia 
z rodzicami i dziadkami. Oprócz te-

go w Narodowym Dniu Życia moż-
na było poznać życiorysy osób, któ-
re mimo wieku czy choroby, odnala-
zły swoje pasje i pokonując bariery, 
realizowały swoje marzenia.

Wśród pozytywnie nastrajają-
cych sentencji przygotowanych 
przez grupę ,,Patrz i zmieniaj” zna-
lazły się na przykład takie myśli jak: 
,,Czasami trzeba usiąść obok i czy-
jąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, 
wtedy nawet łzy będą smakować jak 
szczęście” czy ,, Radość życia rodzi 
się z poczucia, że zarówno uciecha, 
jak strapienie trwają krótko, a biada 
nam jeśli się dowiemy, że czeka nas 
wieczna szczęśliwość”.

Jak podaje strona internetowa po-
święcona Narodowemu Dniu Życia, 
w opinii 87 proc. Polaków ludzie 
starsi są potrzebni innym, a aż 97 
procent z nas docenia rolę dziad-
ków i babć w rodzinie. Jak wynika 
z badań, szacunek do starszego po-
kolenia rośnie: z poziomu 35 proc. 
w 1998 roku (odpowiedzi: zdecy-
dowanie i raczej się szanuje) do 64 
proc. w 2009 roku.

Obiegowe powiedzenie uczy, że 
mama najpierw jest dla dziecka kró-
lewną, potem czarownicą, a dopie-
ro jako babcia dobrą wróżką. Mo-
że więc warto zastanowić się głębiej 
nad przesłaniem tegorocznego Dnia 
Życia i pomyśleć, w którym wciele-
niu występujemy teraz, a kim chcie-
libyśmy być czy będziemy w przy-
szłości?

Dorota Maćkula

Jak wnuk z dziadkiem, 
czyli Narodowy Dzień 
Życia w ogólniaku
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KATEGORIA  SPORTOWA
Aleksander Bielecki – fi zjo-
terapeuta reprezentacji Pol-
ski w siatkówce – Mistrza Eu-
ropy w roku 2009. Złoty me-
dal polskich siatkarzy na Mi-
strzostwach Europy w Turcji 
w 2009 to również jego zasługa – on sam 
także został nim uhonorowany. Obecnie 
na stale pracuje z zespołem siatkarzy ZA-
KSY Kędzierzyn-Koźle. W roku 2008 – 
z żeńską reprezentacją Polski – wyjechał 
na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu.
Przemysław Trytko – napast-
nik Arki Gdynia od 2008 roku, 
wcześniej (2006-2008) piłkarz 
niemieckiej Bundesligi „Ener-
gie” Cottbus. Jako członek ka-
dry narodowej do tej pory ro-
zegrał 40 meczów, w których strzelił 15 
bramek. Jako reprezentant Polski w 2006 
roku uczestniczył w Mistrzostwach Eu-
ropy do lat 19. W swojej dotychczaso-
wej karierze zdobył wiele nagród i wy-
różnień, m.in. tytuł Najlepszego Zawod-
nika Międzynarodowego Turnieju Piłki 
Nożnej im. E. Pohla, tytuł Króla Strzel-
ców Międzynarodowego Turnieju „Sy-
renka Cup”.
Artur Pietrucha – wycho-
wanek i rozgrywający Auto-
nomicznej Sekcji Piłki Ręcz-
nej Zawadzkie. Od 2004 roku 
gra w drużynie seniorów, któ-
ra uczestniczy w rozgrywkach 
centralnych I ligi męskiej piłki ręcznej. 
Od kilku sezonów młoda drużyna zajmu-
je środkowe miejsce w tabeli, a w sezo-
nie 2008/2009 zajęła miejsce drugie. Ar-
tur Pietrucha był w tym sezonie królem 
strzelców I ligi – zagrał w 23 meczach, 
zdobywając 144 bramki.

KATEGORIA  SPOŁECZNA
Teresa Podolska – od 30 lat 
sołtys i animatorka życia spo-
łecznego we wsi Olszowa; 
prawdziwy społecznik. Dzię-
ki jej zaangażowaniu powsta-
ło wiele inwestycji tak waż-
nych dla wsi, jak np. kanalizacja sanitar-
no–burzowa czy nowy wodociąg, chod-
niki i nawierzchnie asfaltowe. Wspólnie 
z grupą mieszkańców urządziła plac za-
baw dla dzieci. Przyczyniła się do budo-
wy kaplicy i remontu zabytkowego ko-
ścioła w swojej wsi, przyczynia się do 
rozwoju Strefy Aktywności Gospodar-
czej w gminie Ujazd.
Ewa Ptok – od dwóch ka-
dencji sołtys wsi Centawa. 
Na koncie swoich społeczni-
kowskich sukcesów odnoto-
wuje integrację i aktywizację 
mieszkańców na rzecz roz-
woju oraz rewitalizacji wsi. 
Dzięki jej staraniom powsta-
ło Stowarzyszenie Odnowy Wsi Cen-
towa, które korzystając z środków unij-
nych zrealizowało – we współpracy z lo-
kalnym centrum szkoleniowym – projekt 
„e-sołectwo”, przyczyniła się do reakty-
wacji Koła Gospodyń Wiejskich. Mówi 
zawsze, że działa „na pamiątkę dla po-
tomnych”.
Hubert Gordzielik – od 1992 
roku prowadzi w Strzelcach 
Opolskich telewizję kablo-
wą „City-Sat Gordzielik”, in-
formującą o wydarzeniach 
z miasta i okolic, obsługuje medialnie 
największe imprezy w Strzelcach Opol-
skich; nieodpłatnie udostępnia czas an-
tenowy urzędom, policji i straży pożar-
nej. Od 2002 roku dodatkowo wspiera 
szkoły, przedszkola i miejscowe parafi e, 
umożliwiając darmowy dostęp do Inter-
netu, zaangażował się w tworzenie moni-
toringu na terenie miasta. 

KATEGORIA  KULTURALNA
Piotr Smykała – znawca oraz 
miłośnik historii lokalnej, ko-
lekcjoner pamiątek historii 
lokalnej. Interesuje go daw-
na i dzisiejsza codzienność – 
dzieje poszczególnych budynków i ich 
mieszkańców, daty urodzin i śmierci, 
małżeństwa, rozwody, imiona dzieci. Au-
tor wielu książek o historii miejscowości 
naszego powiatu, m.in. „Rozmierz 1256 
– 2006”, „Szymiszów – wieś i kościół”, 
„Dolna Biskupa Cedzicha” i „Grodzisko. 
Dzieje Wsi i Kościoła”. 
Katarzyna Goman – Asy-
stentka Romska w Świetlicy 
Integracyjnej Zespołu Szkół 
im. A. Kamińskiego w Strzel-
cach Op. Promuje warto-
ści dobrego startu w szkole 
przez właściwie zorganizowany proces 
edukacji przedszkolnej w rodzinie rom-
skiej. Integruje środowisko romskie po-
przez promowanie jego kultury, organi-
zację spotkań, odkrywanie tajników kul-
tury kulinarnej, zgłębianie historii rodu, 
współtworzy warunki do promocji talen-
tów. Autorytet na ogólnopolskich konfe-
rencjach poświęconych działalności na 
rzecz społeczności romskiej.

Nominowani do Laurów Ziemi Strzeleckiej

5 marca w Zabytkowej Chacie 
w Kielczy odbyło się Walne Zgro-
madzenie członków Stowarzysze-

nia. Duża frekwencja zapewniła prawo-
mocność podejmowania uchwał. 

Głównym tematem było sprawozda-
nie Zarządu z działalności za rok 2009 
i ustalenie planu działania na rok obec-
ny. Do ważniejszych zrealizowanych 
w ubiegłym roku zadań (a było ich znacz-
nie więcej) należą:

- współorganizacja Festiwalu „Gaude 
Mater Polonia Wincenty z Kielczy in me-
moriam”: zorganizowanie jego inaugura-
cji, jak również koncertu kończącego Fe-
stiwal na terenie gminy Zawadzkie;

- współorganizacja w Zabytkowej 
Chacie spotkania z prof. Jerzym Rajma-
nem na temat analizy

autentyczności pochodzenia autora 
pieśni: czy Wincenty z Kielczy pocho-
dzi z Kielczy czy z Kielc, jak dotychczas 
uważano;

- projekt „Jak skutecznie zapobiegać 
pożarom i innym niebezpieczeństwom 
- edukacja przeciwpożarowa mieszkań-
ców wsi”. Zadanie zostało zrealizowa-
ne dzięki dotacji otrzymanej z powiatu. 
W seminarium wzięli udział mieszkań-
cy powiatu strzeleckiego, a w zorganizo-
wanym pokazie działań bojowych przez 
powiatową i gminną jednostkę straży po-
żarnej brały również udział młodzież 
i dzieci;

- „Letnia Akademia Sportowa” – pro-
jekt w ramach upowszechniania kultury 
fi zycznej, w ramach której odbył się tur-
niej piłkarski, turniej koszykówki oraz In-
dywidualny turniej sprawnościowy. Part-
nerem zadania był Klub „Oldboy”, LZS 
Naprzód Kielcza, Koło DFK Kielcza;

- opracowano trasę wycieczki po 
Ziemi Zawadczańskiej, w której wzięło 
udział 150 uczniów szkół podstawowych 
z Tarnowskich Gór;

- w 2009 r. Stowarzyszenie złożyło 
do Fundacji Wspomagania Wsi w War-
szawie dokumentację

Konkursową na realizację zadania 
pn. „Cztery Pory Roku w Zabytkowej 
Chacie w Kielczy”.

Chór Bazyliki w Górze Św. Anny – 
z mottem „Bogu na chwałę, ludziom ku 
radości”,  działa od roku 1964. Pod kie-
runkiem br. Krzysztofa Dziedzica uświet-
nia śpiewem nie tylko uroczystości ko-
ścielne, ale również  patriotyczne.
Przez lata, podczas licznych koncertów 
w kraju i za granicą, m.in.: w Bambergu, 
Monachium i Wiedniu, prócz krzewienia 
polskiej i śląskiej kultury, chór zbierał 
środki na renowację obiektów zabytko-
wych (np. organów w bazylice). W 10-le-
cie śmierci swojego założyciela i dyry-
genta, gwardiana klasztoru, proboszcza 
parafi i w Górze Św. Anny i duszpasterza 
pielgrzymów o. Teofi la Wyleżoła wystą-
pił ze specjalnymi koncertami poświęco-
nymi jego pamięci.

KATEGORIA  WYCHOWAWCZA
Jolanta Lamm – polonistka, 
dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Otmicach, 
społecznik, promotor śląskiej 
kultury. Zaangażowana w pro-
gram edukacji regionalnej; organizatorka 
warsztatów z twórcami ludowymi i spo-
tkań z miejscowymi przedstawicielami 
zanikających i ciekawych zawodów. Ini-
cjator szkolnej izby regionalnej, czytel-
ni internetowej, Centrum Kształcenia na 
odległość dla mieszkańców gminy Izbic-
ko, portalu internetowego – www.regio-
pedia.pl.
Robert Piątek – leśniczy le-
śnictwa Jaźwin. Od 2007 roku 
wydaje „Biuletyn” poświęco-
ny uprawie i hodowli irysów 
(należy do Światowego To-
warzystwa Irysowego). Zało-
żył Leśne Arboretum wraz z Izbą Przy-
rodniczo – Leśną, wchodzące w skład 
Centrum Edukacji Leśno–Przyrodniczej 
w Nadleśnictwie Zawadzkie. W ostat-
nich trzech latach liczba odwiedzają-
cych Arboretum przekroczyła 6 tysięcy. 
W ubiegłym roku zarejestrował w USA 
własne odmiany irysów. 
Teresa Chudala – instruktor 
Strzeleckiego Ośrodka Kultu-
ry, prowadzi Świetlicę Wiej-
ską w Rozmierzy, społecz-
nik, pasjonat i animator kultu-
ry w środowisku.
Prowadzi teatr dla dzieci oraz teatr dla 
dorosłych „Tradycja”. Praca ta przynosi 
sukcesy i uznanie społeczności lokalnej. 
Działalność ta została doceniona i wy-
różniona wieloma nagrodami. 

KATEGORIA  GOSPODARCZA
Ireneusz Strychacz – rodo-
wity mieszkaniec Piotrówki, 
gdzie od 1989 roku prowadzi 
działalność gospodarczą, spe-
cjalizując się w przewozie ła-
dunków ciężkich i ponadgabarytowych. 
Mocno zaangażowany w życie lokal-
nej społeczności, aktywny działacz Pro-
gramu Odnowy Wsi i klubu LZS. Spon-
sor wielu przedsięwzięć na terenie gminy 
i pierwszoligowej drużyny koszykarskiej 
kobiet, działającej przy MKS Strzelce 
Opolskie.
Johanna i Marek 
Mientusowie – wła-
ściciele działającej od 
2007 roku w Izbic-
ku restauracji „Złoty 
Bażant”. Jedno z dań 
serwowanych przez restaurację, tj. pie-
czeń z dzika podana z kluskami, kapustą 
na ciepło i surówkami, otrzymało - dzię-
ki decyzji mieszkańców powiatu - mia-
no Najlepszego Produktu Powiatu Strze-
leckiego 2009. 

Spółdzielnia Mleczarska Rolników 
Śląskich w Kadłubie – założona w 1992 
roku, zrzeszająca 120 rolników z kil-
ku powiatów, zatrudniająca 19 osób, 
ale pośrednio - szerszej grupie. Po wy-
budowaniu nowego obiektu mleczarni 
w roku 2004, zakład przerabia dziennie 
ok. 36.000 litrów mleka. Prócz produk-
cji sztandarowego produktu – mleka peł-
nego, Spółdzielnia Mleczarska stawia na 
wyroby regionalne i tradycyjne. Coraz 
większe uznanie zyskują m.in.: twaróg 
„Syr Kadłubski” i ser smażony. 

STOWARZYSZENIE „Wincentego 
z Kielczy” w Kielczy informuje:

Projekt dotyczy przedsięwzięć zwią-
zanych z fotografi ą, poezją i muzyką 
przez 

4 grupy wiekowe mieszkańców Kiel-
czy. Całkowity koszt projektu wynosi 
10.490 zł.

Poza tym Zarząd Stowarzyszenia 
uczestniczył w różnego rodzaju spotka-
niach, wnosił podczas spotkań uwagi do-
tyczące współpracy, aktywnie wspierał 
inicjatywę Rady Rodziców ZSG Kiel-
cza. 

Wszystkie wymienione zadania moż-
liwe były do zrealizowania dzięki otrzy-
manym dotacjom z Urzędu Marszałkow-
skiego, Starosty Powiatu Strzeleckiego, 
Urzędu Miejskiego, Fundacji Wspoma-
gania Wsi z Warszawy oraz współfi nan-
sowaniu przez partnerów projektów. 

Wszystkim urzędom, instytucjom 
i organizacjom, którzy wsparli nasze ini-
cjatywy i działania składamy serdeczne 
podziękowania. Bez ich wsparcia i zaan-
gażowania Stowarzyszenie nie mogłoby 
wykonać tylu zadań. 

W wyniki bardzo owocnej dyskusji 
o rozwoju Stowarzyszenia zostały wysu-
nięte i uchwalone wnioski i zadania do 
realizacji w roku bieżącym. Najważniej-
sze z nich to:

- złożenie dokumentacji konkursowej 
w ramach przygotowywanego przez Po-
wiat Strzelecki konkursu dla organizacji 
pozarządowych

- wykonanie prac związanych z od-
nowieniem wnętrza Chaty oraz wykona-
nie zadaszenia na drewno kominkowe 

- współuczestnictwo w kolejnej edy-
cji Festiwalu „Gaude Mater Polonia Win-
centy z Kielczy in memoriam”

- przygotowanie prezentacji multime-
dialnej dotyczącej najatrakcyjniejszych 
elementów promujących miejscowość 
Kielcza, a związanych w szczególności 
z naszym Stowarzyszeniem, Wincentym 
z Kielczy, Zabytkową Chatą, koncertami 
„Gaude Mater Polonia”

- partnerski udział Stowarzyszenia 
i MOKSiR-u w projektach związanych 
z pozyskiwaniem środków fi nansowych

- przygotowanie harmonogramu spo-

tkań w ramach projektu pod nazwą „Lu-
dzie z pasją”.

Pierwsze ze spotkań w tym cyklu od-
było się 14 marca w Zabytkowej Chacie.

Pan Piotr Górzański, mieszkaniec 
Kielczy, prezentował podczas niego pa-
sje swego życia – krótkofalarstwo i astro-
nomię.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy 
i młodzież mieli możliwość uzyskania 
szerszej wiedzy w tym zakresie oraz uzy-
skali wyczerpujących wyjaśnień nt. po-
sadowionych na jego posesji anten. Nasz 
pasjonat zdradził, że na początku było je-
dynie zamiłowanie do elektroniki i to już 
od wczesnych lat. Dowiedzieliśmy się 
też, że krótkofalarstwo to nie tylko utrzy-
mywanie kontaktów na wielu pasmach 
radiowych z innymi krótkofalowcami na 
całym świecie, zawieranie z nimi przyjaź-
ni, doskonalenie języków, ale też potwier-
dzanie łączności za pomocą specjalnych 
kart, uczestnictwo w zawodach (najwięk-
sze osiągnięcie p. Górzyńskiego to uzy-
skanie 30. miejsca w Polsce). Krótkofa-
lowcy wspierają również społeczeństwo 
zapewniając łączność w nagłych wypad-
kach, podczas katastrof i klęsk żywioło-
wych. 

Drugą pasją Pana Piotra Górzańskie-
go jest astronomia: badanie wszechświa-
ta, Słońca, planet, odkrywanie i obser-
wacja ciał niebieskich. Hobby jest tym 
ciekawsze, jeśli można obserwacje pro-
wadzić własnym teleskopem w domu, 
o określonej porze. Nasz pasjonat zapre-
zentował samodzielnie wykonane zdję-
cia Księżyca, grupy gwiazd, mgławicy 
gwiazd. 

O tym, jak bardzo prezentacja okaza-
ła się interesująca, świadczyć mogły licz-
ne pytania słuchaczy. 

Drogi Czytelniku!
Jeśli jesteś zainteresowany taką for-

mą spędzania wolnego czasu i pozna-
wania ciekawych ludzi Stowarzyszenie 
umożliwi Ci kontakt z naszym pasjona-
tem.

Informacje na ten temat pod 
adresem e-mailowym: 

wincentyzkielczy@poczta.onet.pl

Zintegrowane Centrum Ratunko-
we powiatu Soest nabiera kształtów – 
wmurowanie kamienia węgielnego już 
w tym miesiącu 

W ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego powiat Soest prowadzi Zin-
tegrowane Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego, do którego zalicza się: kierow-
nictwo powiatowych służb ratunkowych, 
ochrona przeciwpożarowa oraz przeciw 
skutkom kataklizmów, centrala powia-
towej straży pożarnej oraz służby we-
terynaryjne wraz z zespołem zarządza-
nia przeciw epidemiom zwierzęcym. Ze 
względu na włączenie do przedsięwzię-
cia policji ma ono charakter pilotażowy 
na skalę całej Nadrenii-Westfalii.

Historia powstania partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP)

 17 grudnia 2009 roku Rada Powiatu 
Soest zezwoliła na przeprowadzenie pro-
jektu PPP pn. „Nowe Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego”, a co za tym idzie - 
dała zielone światło dla rozpoczęcia bu-
dowy siedziby przy Senator-Schwartz-
Ring. 

Z początkiem 2006 roku na podsta-
wie planu zapotrzebowania na funkcjo-
nowanie służb ratunkowych w powiecie 
okazało się, że sieć powiązań pomiędzy 
nimi jest zbyt wątła. Ponadto występu-
jące niedawno kataklizmy, takie jak za-
raza wśród zwierząt, nawałnice śnieżne 
w Westmünsterland Steinfurt, trwające 
kilka dni podtopienia, a nawet powodzie 
na wschodzie powiatu Soest czy huragan 
„Cyryl“, stały się bodźcem do rozważe-

Poznajemy partnerski powiat Soset
nia rozbudowy systemu powiadamia-
nia oraz służb ratunkowych w razie po-
dobnych zagrożeń. Powiat Soest zdecy-
dował się przekształcić swój dotychczas 
zdecentralizowany system powiadomień 
w razie zagrożeń w system centralny. 

W 2007 roku zrodził się pomysł 
utworzenia nowego centrum ratunkowe-
go. Po przeprowadzeniu analizy zysków 
i strat Rada Powiatu Soest 23 stycznia 
2007 roku zdecydowała, by dotychczas 
istniejącą bazę ratunkową w Lippstadt 
zintegrować z nowo powstającym cen-
trum. Budowa ta to m.in. jedyna szan-
sa stworzenia wspólnego projektu po-
między służbami: ratunkową oraz we-
terynaryjną w sprawie zwalczania zara-
zy wśród zwierząt. Dzięki użytkowaniu 
wspólnych pomieszczeń (np. hal i natry-
sków dezynfekcyjnych czy przebieralni) 
możliwe jest osiągnięcie zadowalających 
efektów w zwalczaniu zarazy wśród 
zwierząt. Dotychczas służby weteryna-
ryjne do celów dezynfekcji pracowni-
ków musiały korzystać z użyczonego za-
plecza szkolnego, tj. sal gimnastycznych 
oraz sanitariatów. Rosnące niebezpie-
czeństwo spowodowane rozprzestrzenia-
niem się zoonozy (np. wirusy H5 N1- czy 
H1 N1 albo bakterie wywołujące groźną 
gorączkę Q) wymusiły podjęcie działań 
w tym kierunku. 

W styczniu 2008 roku Rada Powia-
tu Soest podjęła uchwałę w sprawie inte-
gracji służb ratunkowej i weterynaryjnej 
oraz centrali straży pożarnej we wszyst-
kich obszarach ich zarządzania. Jedno-
cześnie Ministerstwo Finansów Nadre-
nii-Westfalii nadało projektowi charak-

ter pilotażowy oraz przyznało wsparcie 
w wysokości 50.000 euro.

Od 2008 roku w projekt zaangażowa-
ne było również Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych. Kolejnym kamieniem milo-
wym w rozwoju centrum było włącze-
nie do niego tutejszej policji. Niniejszy 
projekt jest pierwszym tego typu w Nad-
renii-Północnej Westfalii i zakłada, aby 
komórki kierownictwa powiatu oraz po-
wiatowej policji pracowały w pobliżu, 
drzwi w drzwi. Ta współpraca nie naru-
sza prawnie zapewnionej samodzielno-
ści jednostek. Zaletą takiego modelu jest 
przede wszystkim krótka droga wymiany 
informacji, w szczególności w wypadku 
sytuacji kryzysowych.

Budynek centrum zajmuje po-
wierzchnię 6000 m² oraz prawie 36000 
m³. Koszt inwestycji to 15,8 milio-
na euro, z czego 2,36 miliona prze-
znaczono na wyposażenie techniczne. 
Pod jednym dachem siedzibę będą 
miały posterunek ratunkowy dla mia-
sta Soest, kierownictwo powiatowych 
służb ratunkowych, ochrona przeciw-
pożarowa oraz przeciw skutkom ka-
taklizmów, centrala powiatowej stra-
ży pożarnej oraz służby weterynaryjne 
wraz z zespołem zarządzania przeciw 
epidemiom zwierzęcym. W ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego inwesto-
rem prywatnym została wybrana dort-
mundzka spółka Derwald GmbH & Co. 
KG. Rozpoczęcie budowy zaplanowano 
na lipiec tego roku, a oddanie do użytku 
odbędzie się we wrześniu 2011. 

Tłumaczenie: 
Joanna Koszela
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 4623845
z fi lią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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O B W I E S Z C Z E N I E    S T A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami), art. 49 ustawy z 14 czerw-
ca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, 
poz.1071 z późn. zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, 
poz. 1227 z 2008r.)

 podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 6 kwietnia 2010r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Gminy Leśni-
ca decyzję administracyjną Nr 2/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie drogi gminnej 105880 O ul. Wiejska VII w 
Dolnej, na działkach nr ew. 109, 106, 105/1 (działka nr 105/1 powstała po po-
dziale działki nr 105 na działki nr 105/1 i 105/2) obręb ewidencyjny Dolna.

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowa-
ne strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Ar-
chitektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211 (w godzi-
nach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumen-
tacją sprawy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 15 kwietnia 2010r. do 12 maja 2010r.

STAROSTA JÓZEF SWACZYNA

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

że w dniu 19 maja  2010 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckie-
go przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105a na I piętrze odbędzie się II prze-
targ ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckie-
go, położonej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów Śląskich, niezabudowanej. 
Nieruchomość oznaczona jest numerem działki 5049/16 o powierzchni 0,2888 
z mapy 15, a wpisana w księdze wieczystej nr 46595 prowadzonej przez Sąd Re-
jonowy w Strzelcach Opolskich. W planie zagospodarowania przestrzennego te-
ren przeznaczony jest pod garaże i parkingi.

Cena wywoławcza nieruchomości – 90.000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 900,00 zł
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  4.500,00 zł  
Wadium należy wpłacić do dnia 14 maja 2010 r. na konto Starostwa Powiatowe-
go w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, 
na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia 
umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.
Od wylicytowanej ceny nieruchomości nabywca uiszcza podatek VAT w wysoko-
ści 22 % ceny nieruchomości.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografi i, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

że w dniu 19 maja  2010 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckie-
go przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105a na I piętrze odbędzie się II prze-
targ ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckie-
go, położonej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów Śląskich, niezabudowanej. 
Nieruchomość oznaczona jest numerem działki 5049/17 o powierzchni 0,0650 ha 
z mapy 15, a wpisana w księdze wieczystej nr 46595 prowadzonej przez Sąd Rejo-
nowy w Strzelcach Opolskich. W planie zagospodarowania przestrzennego teren 
przeznaczony jest pod usługi handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego.

Cena wywoławcza nieruchomości – 64.000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 640,00 zł
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  3.200,00 zł  
Wadium należy wpłacić do dnia 14 maja 2010 r. na konto Starostwa Powiatowe-
go w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, 
na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia 
umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.
Od wylicytowanej ceny nieruchomości nabywca uiszcza podatek VAT w wysoko-
ści 22 % ceny nieruchomości.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografi i, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

że w dniu 19 maja 2010 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckie-
go przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105a na I piętrze odbędzie się II prze-
targ ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckie-
go, położonej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów Śląskich, niezabudowanej. 
Nieruchomość oznaczona jest numerem działki 5049/19 o powierzchni 0,1002 ha 
z mapy 15, a wpisana  w księdze wieczystej nr 46595 prowadzonej przez Sąd Re-
jonowy w Strzelcach Opolskich. W planie zagospodarowania przestrzennego te-
ren przeznaczony jest pod parkingi i garaże.

Cena wywoławcza nieruchomości – 32.000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 320,00 zł
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  1.600,00 zł  
Wadium należy wpłacić do dnia 14 maja 2010 r. na konto Starostwa Powiatowe-
go w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, 
na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia 
umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.
Od wylicytowanej ceny nieruchomości nabywca uiszcza podatek VAT w wysoko-
ści 22 % ceny nieruchomości.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografi i, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

Strzelce Opolskie dnia 8.04.2010r.

STAROSTA STRZELECKI 
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
z 2008r. Z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu 
w dniu 7 kwietnia 2010r. decyzji administracyjnej Nr 96/10 o pozwoleniu na bu-
dowę dwóch magazynów odpadów drzewnych Nr 1 i Nr 2, dwóch budynków 
skrawalni Nr 1 i Nr 2, budynku ostrzalni, budynku zaklejania wiórów, hali produk-
cyjno - magazynowej, placu surowca, trzech zbiorników wody przeciwpożaro-
wej o pojemności 550m3 każdy, linii zasilania energetycznego oraz fundamen-
tów technologicznych wraz z instalacjami przemysłowymi pod: fi ltry powietrza, 
wialnie wiórów, sortowniki wiórów, kotła olejowego prasy, suszarni linii Nr 1, su-
szarni linii Nr 2, bunkra wiórów mokrych linii Nr 1, bunkra wiórów mokrych li-
nii Nr 2, kotłowni odpadów drzewnych (biomasy) linii Nr 1, kotłowni odpadów 
drzewnych (biomasy) linii Nr 2, transporterów poprzecznych, korowarki, zała-
dunku drewna, odbioru kory w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52, na dział-
kach nr 5062/2, 5062/3, 5062/16, 5062/32, 5062/19, 5062/21, 5062/28, 5062/29, 
5061/5, 5061/28, 5061/36, 5061/35, 5061/47, 5061/37, 5061/42, 5061/38, 812/2, 
814/4, 819/8, 4723.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno – 
Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w godzinach pn. 800 – 1600, wt.
-pt. 730 – 1530), można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

STAROSTA JÓZEF SWACZYNA 

„Spotkamy się w sądzie” lub „od-
dam sprawę do sądu” – mówi-
my często, gdy mamy z kimś jakiś 
spór i chcemy zmusić go, by za-
kończył się na naszą korzyść. Sąd 
jest swego rodzaju „straszakiem” 
w rozmowach, pismach etc. Jest 
też jednak raczej ostatecznością 
w dochodzeniu swych praw, rów-
nież konsumenckich. 

Rzecznik często jest pytany 
przez konsumentów – czy warto do-
chodzić swych praw na drodze sądo-
wej? Na niniejsze pytanie trudno od-
powiedzieć jednoznacznie – każda 
sprawa jest inna i każdą należy indy-
widualnie rozpatrywać. Jeśli nasze 
prawa zostały naruszone i mamy na 
to dowody – zawsze warto jest do-
chodzić swych praw na drodze są-
dowej. Jednak gdy dowodów nie po-
siadamy, mimo że obiektywnie ma-
my rację, nie zawsze musi udać nam 
się to udowodnić w sądzie: możemy 
sprawę przegrać i zostać narażonym 
na koszty. Można starać się o zwol-
nienie z kosztów sądowych, jednak 
nie obejmuje ono wszystkich kosz-
tów związanych ze sprawą i nieste-

ty może być to również kosztow-
ne. Im większy przedmiot sporu 
tym większy problem powstaje. Je-
śli przedmiotem sporu jest np. usłu-
ga budowlana na kwotę ok. 30 000 
zł, konsument już na początku musi 
wpłacić wpis w wysokości 5%, jeśli 
konieczny będzie biegły sądowy - 
zaliczkę na biegłego i są to już kosz-
ty, sprawa toczy się zazwyczaj długo 
i efekt jest odległy. Dlatego zawsze 
lepiej jest mieć możliwość polubow-
nego zakończenia sporu. 

Jeśli usługa została wykonana 
wadliwie, sprawę w sądzie konsu-
ment raczej zakończy na swoją ko-
rzyść, gdyż ekspertyza biegłego są-
dowego będzie podstawą wydania 
wyroku. Ale… problemem może 
być kondycja fi nansowa przedsię-
biorcy – są sprawy, kiedy można 
mieć korzystny wyrok sądu, a nie 
mieć możliwości wyegzekwowania 
pieniędzy od przedsiębiorcy, który 
okazuje się bankrutem. 

Sytuacje są naprawdę różne. Pa-
miętajmy również, iż najcenniej-
sze dowody to dowody na piśmie – 
umowy, potwierdzenia zapłaty etc. 
Zeznania świadków nie zawsze bę-

dą dla nas wystarczającym dowo-
dem. Dlatego każdą sprawę należy 
bardzo dokładnie przeanalizować 
przed wytoczeniem powództwa są-
dowego. Rzecznik pomaga konsu-
mentom dochodzić swych roszczeń 
w sprawach konsumenckich m.in. 
na drodze sądowej. 

Dobrze wiedzieć, że mamy taką 
możliwość również w tych sprawach 
bez względu na wartość przedmiotu 
sporu. Przed podjęciem jednak de-
cyzji należy przeanalizować wszyst-
kie przysłowiowe „za” i „przeciw”.

Małgorzata Płaszczyk

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów radzi

Czy warto dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej?
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Zima dawno odeszła, ale gdy te-
raz nie napiszemy o wyjeździe 

na narty – będzie już zdecydowa-
nie za późno. Po raz kolejny ucznio-
wie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Leśnicy bra-
li udział w wycieczce w góry po-
łączonej z nauką jazdy na nartach. 
Jeszcze 3 lat temu nikomu do gło-
wy by nie wpadło, aby uczyć mło-
dzież niepełnosprawną jeździć na 
nartach zjazdowych. Nauczycie-
le wychowania fi zycznego Tomasz 
Siciak i Marek Walichowski podję-
li się tego wyzwania. Już dwukrot-
nie zabierali niepełnosprawnych do 
Soli i Zakopanego. Tym razem zor-
ganizowali 5 dniowy wyjazd 20 oso-
bowej grupy uczniów pod opieką 5 
nauczycieli do wsi Sól w powiecie 
Żywieckim w terminie 22-26 lute-
go. Młodzież z ekscytacją, ale i oba-
wami jechała do Soli.. Już pierwszy 
dzień kontaktu z tym pięknym spor-
tem pokazał jak wiele trzeba hartu, 
zapału i odwagi, by pokonać barie-

W 17. już edycji konkursu wy-
sokie jury po wysłuchaniu ga-

wędziarzy w kategoriach występów 
indywidualnych i scenek rodzajo-
wych postanowiło przyznać:

W kategorii występów 
indywidualnych – gimnazja

I  miejsce – MONIKA 
DOMBROWSKA – PG Szymiszów    
II  miejsce – SEWERYN 
GROBAREK – PG Izbicko    
II  miejsce – SONIA GUZY – ZSG 
Żędowice   
III  miejsce – DARIA SKÓRA – 
ZSO-PG  Strzelce Op.    
IV  miejsce – ARTUR KOŹLIK – 
ZSG Żędowice    
V  miejsce – RAFAŁ SIWEK – PG 
Zdzieszowice    

      

O Jacku!

Klyszcz Jacek, Fonfara Ja-
cek, Pierończyk Jacek, Żymełka 
Jacek, Kozok Jacek, Szopa Ja-
cek, Piontek Jacek, Sczodrok Je-
cek, Kozub Jacek, Miensok Jacek 
i Cygon Jacek (tyn to wom powia 
je richtig konsek gizda).

Skąd tela Jacków? Ftoś mie 
spyto. A to som uwierzycie jyno 
Jacki z mojej klasy… Jak nasza 
rechtorka przeczytała na pierw-
szej godzinie lista z dziennika 
to sie wartko za gowa chyciła, 
i wrzasła głośno: O świety Jac-
ku, aż ptołszki z okna ze strachym 
ufurgły. 

O Jacku, o świety Jacku, 
o mój Jacku czansto ludzie u nołs 
powtarzają.

A jak rechtor pado na lekcji. – 
No proszę na to pytanie odpowie 
mi Jacek, to stołowo ich do łod-
powiedzi, tak jak to było w mojej 
klasie, dziesięciu chopa i co te-
rołz, jak się mają rechtory z tym 
fantym poradzić? Ja, łoni też ni 
majom leko.

Fragment nagrodzonego wy-
stąpienia Moniki Dombrowskiej 
z PG w Szymiszowie.

W dniu 16 marca w Publicznym 
Gimnazjum Nr 2 na ulicy Ko-

zielskiej w Strzelcach Opolskich ro-
zegrany został III Wojewódzki Tur-
niej Piłki Siatkowej Dziewcząt 
i Chłopców. Organizatorem Turnie-
ju był Zespół Szkół im. Aleksandra 
Kamińskiego w Strzelcach Opol-
skich. W turnieju wzięło udział 9 ze-
społów, w tym 6 męskich i 3 dziew-
częce. 

Poziom umiejętności sportowych 
uczestników jest z roku na rok wyż-
szy. Dobrze wykonane bloki i ata-
ki były szczególnie widowiskowe 
w meczu fi nałowym, w którym spo-
tkały się zespoły z Kluczborka i Kę-
dzierzyna Koźla. Zwycięstwo na-
leżało do Kluczborka. Pokonali ry-
wali w wyniku 3:1. O III miejsce 
zagrały drużyny z Leśnicy i Grod-
kowa. Zwyciężyli siatkarze z Leśni-
cy, V miejsce zajęła drużyna z Ze-
społu Szkół im. Aleksandra Kamiń-

W czwartek 25 marca uczniowie 
klas gastronomicznych Zespo-

łu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzel-
cach Opolskich zorganizowali po-
łączoną z konkursem wystawę wy-
pieków wielkanocnych. Czternaście 
bardzo efektownych prac zaprezen-
towano na świątecznie udekorowa-
nym stole - wszystkie z daleka przy-
ciągały wzrok swoimi barwami. 
Królowały oczywiście babki wiel-
kanocne, ale nie zabrakło również 
baranków i mazurków.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali czekoladowe zające, a lau-
reaci dodatkowo eleganckie świece 
ze świątecznymi motywami. Pierw-
sze miejsce zdobyły uczennice kla-
sy II Tg Michaela Piontek, Joanna 

Uczniowie ZSZ nr 1 w Strzel-
cach Opolskich, dzięki stwo-

rzonej przez siebie najlepszej w re-
gionie stronie internetowej w kon-
kursie Radia Opole, mieli okazję 
uczestniczyć w zupełnie nietypo-
wej lekcji wf. Nieczęsto się bowiem 
zdarza, by prowadził ją mistrz świa-
ta (w podnoszeniu ciężarów), ale 
także srebrny medalista olimpijski 
(w Sydney i Pekinie).

Spotkanie z Szymonem Ko-
łeckim odbyło się w dwóch czę-
ściach. Pierwszą stanowiła wspo-
mniana wcześniej lekcja wf, w któ-
rej demonstrował ćwiczenia siłowe 
z wykorzystaniem piłek lekarskich, 

Baby na 
wystawie

Swoboda i Anna Mika, drugie miej-
sce ich koledzy z klasy Piotr Kunce 
i Piotr Kaliński, a trzecie miejsce Pa-
trycja Szymeczek z klasy III Tg b.

Ponad to wręczono wyróżnienie 
dla Karoliny Szyguły i Natalii Łu-
kawskiej z klasy I Tg b.

Krystian Grondes

„Śląskie Beranie” w Izbicku

W kategorii scenek rodzajowych 
– szkoły podstawowe 

I  miejsce – SP Nr 2 w Ozimku    
II  miejsce – ZSP w Pokrzywnicy   
III  miejsce – ZGSP-SP w Polskiej 
Cerekwi  
IV  miejsce – PSP w Kamieniu 
Śląskim    
IV  miejsce – ZSG w Żędowicach   
V miejsce – SP Nr 1 w Głogówku

      
W kategorii scenek rodzajowych 

– szkoły podstawowe 
I  miejsce – ZPO w Kadłubie    
II  miejsce – PSP w Suchej   
III  miejsce – ZSP w Złotnikach    
IV  miejsce – ZSG w Żędowicach    
V  miejsce – PSP w Olszowej   
VI  miejsce – ZSP w Większycach

ry trudne do pokonania dla dzieci 
niepełnosprawnych. Były  łzy, bez-
radność i złość. Ale była też radość 
ze stawianych pierwszych kroków 
na śliskim bądź co bądź śniegu. 18 
uczestników rozpoczęło samodziel-
ne zjazdy z góry trzeciego dnia na-
uki. Wtedy też przyszedł czas na sa-
modzielne wjazdy wyciągiem, któ-
re po początkowych wywrotkach, 
próbach zwisów i ciągania za orczy-
kiem zostały należycie opanowane, 
co uwolniło wszystkich od ciągłe-

go podchodzenia pod gorę. Pod ko-
niec dnia odbyły się również zawo-
dy w slalomie podsumowujące trzy-
dniowe zmagania z sobą i górą. 

W tym miejscu chciałbym po-
dziękować Dyrektorowi SOSW, 
Prezesowi Spółdzielni Mleczarskiej 
z Głubczyc, fi rmie nauki jazdy„KA-
SKADER” oraz tym nauczycielom, 
którzy pomogli nam w realizacji na-
szego wyjazdu.

Marek Walichowski
Zdjęcia: Ewa  Kubiszok

Białe 
szaleństwo

2 i 5 miejsce dla ZS 
im. A. Kamińskiego

skiego, a VI przypadło drużynie mę-
skiej z Prudnika. 

W kategorii dziewcząt spotka-
ły się trzy drużyny. I miejsce zaję-
ła drużyna z Kluczborka, II miejsce 
drużyna ze Strzelec Opolskich, a III 
z Kędzierzyna Koźla. 

Puchary dla zwycięzców ufundo-
wał Starosta Strzelecki.

Dziękujemy za pomoc organiza-
cyjną – Wicetaroście Strzeleckiemu 
Waldemarowi Gaidzie, gospodarzo-
wi Hali Sportowej Krzysztofowi Le-
lonkiewiczowi, Dyrektorowi PG Nr 
2 w Strzelcach Opolskich Krysty-
nie Madej, pracownikom kuchni tej 
szkoły, wolontariuszom z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Strzel-
cach Opolskich i nauczycielce wy-
chowania fi zycznego – Beacie Me-
lich, Oddziałowi Powiatowemu TPD 
w Strzelcach Opolskich.

Wojciech Mielnik

Lekcja wf z mistrzem
ciężarków oraz sztangi treningo-
wej. Natomiast druga część odby-
ła się w sali gimnastycznej rów-
nież z udziałem uczniów i nauczy-
cieli szkoły. W tej części zaprezen-
towano internetową stronę szkoły 
oraz znajdujące się w niej najważ-
niejsze informacje o szkole i osią-
gnięciach uczniów. Kolejnym ele-
mentem spotkania była prezentacja 
sylwetki i najważniejszych osią-
gnięć Szymona Kołeckiego. Szy-
mon Kołecki cierpliwie odpowia-
dał na wszystkie zadawane pytania 
uczestnikom spotkania. Po tej czę-
ści autografom i wspólnym zdję-
ciom nie było końca.




