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Wiele jest wersji dotycz¹cych
wydarzeñ na Górze �w. Anny w 1945
roku. Wtedy to znika z powierzchni
ziemi ówczesne mauzoleum po�wiê-
cone ¿o³nierzom niemieckim. W jego
miejsce po latach ma powstaæ pomnik
po�wiêcony poleg³ym powstañcom.
Komunistyczna propaganda przez
lata utrzymywa³a, ¿e mauzoleum �ule-
g³o rozbiórce w samorzutnym odru-
chu miejscowej ludno�ci�. Inne �ró-
d³a podaj¹ natomiast, ¿e mauzoleum
wysadzili w powietrze saperzy. Jak
siê okazuje obie wersje maj¹ w sobie
ziarenko prawdy, jednak¿e w zaska-
kuj¹cej kombinacji. Zdecydowan¹
nieprawd¹ jest natomiast historia, ja-
koby mauzoleum zosta³o barbarzyñ-
sko  wysadzone w powietrze wraz
ze szcz¹tkami pochowanych tam nie-
mieckich ¿o³nierzy.

Ale wróæmy do pocz¹tku histo-
rii us³yszanej niedawno przez autora
tekstu od naocznego �wiadka tam-
tych wydarzeñ. Historia rozpoczy-
na siê w dwóch �l¹skich obozach
utworzonych dla miejscowej ludno-
�ci w 1945 roku, zaraz po wkrocze-
niu na �l¹sk wojsk radzieckich i pol-
skiej administracji.

Obóz  w gliwickich £abêdach
zosta³ utworzony na pocz¹tku 1945
roku. Wysiedlono po prostu kilka s¹-
siaduj¹cych ulic a teren otoczono dru-
tem kolczastym. Radzieckie w³adze
wezwa³y nastêpnie wszystkich mê¿-
czyzn w wieku od 17 do 50 lat do
stawienia siê do pracy przymusowej.
Do obozu trafiali obok mieszkañców
Gliwic i okolicy tak¿e mê¿czy�ni z
opolskiej czê�ci Górnego �l¹ska. W
lutym 1945 roku setki mê¿czyzn sta-
wi³o siê na wezwanie. Zakwaterowa-
no ich po kilkana�cie osób w jednym
pokoju. Codziennie wyruszali z obo-
zu do pracy przy rozbiórce urz¹dzeñ
w okolicznych zak³adach przemys³o-
wych oraz przy budowie torów ko-
lejowych.

Drugi obóz, istotny dla tej histo-
rii, znajdowa³ siê w B³otnicy Strze-
leckiej i podlega³ Starostwu Powiato-
wemu w Strzelcach Opolskich. Ist-
nia³ od czerwca 1945 r. Przeznaczo-
ny by³ g³ównie dla wysiedlanych
Niemców z terenu powiatu strzelec-
kiego. Historia koñca mauzoleum an-
nogórskiego zaczyna siê w³a�nie w
tym obozie w 1945 roku, do którego
trafia rodzina z jednej ze strzeleckich
wiosek, a dok³adnie z Rozmierzy.

Zaraz po ¿niwach, 8. sierpnia
1945 roku, wcze�nie z rana kilka go-
spodarstw w Rozmierzy zostaje ob-
stawionych przez milicjê, która na-
kazuje ca³ym rodzinom spakowaæ siê
w 10 minut i opu�ciæ dom. Milicja
pozwala zabraæ najpotrzebniejsze
rzeczy, bieliznê, koce o pakuje wy-
siedlonych do samochodów. Selekcja
mieszkañców przeznaczonych do
wysiedlenia by³a przeprowadzana
czasami przez ich w³asnych s¹siadów,

którzy decydowali,
kto ma odej�æ a kto
zostaæ. Kryterium
wysiedlenia czêsto
by³a zamo¿no�æ go-
spodarstwa, które
mo¿na by³o przej¹æ
po wysiedlonych.

I tak wspomniane
rodziny trafiaj¹ do
obozu w B³otnicy
Strzeleckiej. Wed³ug
sprawozdania �wiad-
ka tamtych dni by³ to
dobrze zachowany
obóz, w którym
wcze�niej znajdowali
siê jeñcy angielscy. W
obozie znajdowali siê
ju¿ mieszkañcy ca³e-
go powiatu strzelec-
kiego: Izbicka, Pio-
trówki, Jemielnicy,
Suchodañca, Kad³ub-
ca, Kad³uba, Rozmie-
rzy i samych Strzelec
Opolskich. Wszyscy
zdolni do pracy mu-
sieli codziennie praco-
waæ w radzieckim magazynie w
Strzelcach Opolskich, gdzie sk³ado-
wano i wysy³ano na wschód zdoby-
cze wojenne, jak na przyk³ad maszy-
ny do szycia, zbo¿e, rowery, itd.

Pod koniec sierpnia do b³otnic-
kiego obozu przeniesiona zostaje gru-
pa oko³o 50 mê¿czyzn z obozu w
wy¿ej wspomnianych £abêdach. Po
trzech dniach od ich przybycia ko-
mendant b³otnickiego obozu wyzna-
cza 30 mê¿czyzn spo�ród swoich
osadzonych i wraz z wiê�niami z
£abêd wyruszaj¹ na piechotê w stro-
nê Strzelec Opolskich, sk¹d dopro-
wadzani zostaj¹ na Górê �w. Anny, a
dok³adnie pod samo annogórskie mau-
zoleum. Na miejscu mê¿czy�ni do-
wiaduj¹ siê, ¿e zostali skierowani do
rozbiórki pomnika.

I tak nastêpnego dnia rozpoczêli
prace. Ca³e mauzoleum by³o wy³o-
¿one od �rodka mozaik¹ z kamieni.
Robotnicy wiêc najpierw skuli ca³¹
mozaikê, kamienie posortowali we-
d³ug wielko�ci i spakowali do skrzyñ,
które mia³y byæ wys³ane do Warsza-
wy.

W mauzoleum znajdowa³y siê 52
o³owiane sarkofagi ze szcz¹tkami po-
leg³ych ¿o³nierzy niemieckich z cza-
sów powstañ �l¹skich. Ich nazwiska
by³y umieszczone nad sarkofagami na
mozaice. Sarkofagi mia³y wymiar 1m

x 0,5m. Najpierw na cmentarzu klasz-
tornym nakazano mê¿czyznom wy-
kopaæ grób, nastêpnie przetranspor-
towaæ sarkofagi spod pomnika na
cmentarz i wysypaæ szcz¹tki ¿o³nie-
rzy z sarkofagów do przygotowanej
mogi³y. Same sarkofagi wykonane z
cennego o³owiu za³adowano na wozy
i wywieziono w niewiadome miejsce.

Na koñcu betonowe elementy
mauzoleum zosta³y wysadzone w po-
wietrze za pomoc¹ 100 kg amonitu.
�wiadek do dzi� pamiêta, ¿e na opa-
kowaniu tego materia³u wybuchowe-
go widnia³a nazwa Kruppamühle
Ammonit, materia³ wiêc pochodzi³ z
pobliskiego Krupskiego M³yna, gdzie
do dzi� produkuje siê materia³y wy-
buchowe.

Prace przy mauzoleum trwa³y
trzy tygodnie. Po ich zakoñczeniu
wiê�niowie wrócili do B³otnicy i do
£abêd. Wiê�niowie z B³otnicy Strze-
leckiej mieli szczê�cie, bo czê�æ z nich
mog³a wyjechaæ na zachód albo po-
wróciæ do swoich domów. Spora
czê�æ wiê�niów z £abêd natomiast
zosta³a wywieziona w g³¹b ZSRR,
sk¹d wiêkszo�æ ju¿ nie wróci³a.

zapisa³a Joanna Ania Mróz
(relacja Pana A.M. � imiê i nazwisko

do wiadomo�ci redakcji - spisana
zosta³a w marcu 2010)

Relacja  �wiadka tamtych dni

Kto wysadzi³ annogórskie
mauzoleum w powietrze?

Od redakcji:
Podczas jednej z rozmów nie¿yj¹cy ju¿ dzi� �p. burmistrz Hubert Kurza³ wspomi-
na³, ¿e trudno namówiæ ludzi, by zechcieli wspominaæ wysadzenie tego mauzo-
leum: nadal obawiali siê otwarcie mówiæ o tamtych czasach. Jednak uda³o siê
znale�æ kogo�, kto je przypomnia³.
Czy mo¿emy liczyæ na kolejne wspomnienia? Czy zechc¹ Pañstwo podzieliæ siê
nimi? (niekoniecznie o wysadzeniu mauzoleum, ale o innych waznych w Pañstwa
¿yciu momentach.                         Marta Górka

e-mail: redakcja@powiat strzelecki.pl
lub listownie: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

Mateusz Straszewski z II klasy
technikum obs³ugi turystycznej ZSZ
nr 1 w Strzelcach Opolskich zdoby³
trzecie miejsce w pierwszej edycji re-
gionalnego konkursu fotograficznego
pt. �Moja Ma³a Ojczyzna�. Organiza-
torem konkursu by³ Zespó³ Szkó³ nr 3
w Kêdzierzynie-Ko�lu oraz firmy fo-
tograficzne: Fotojoker i Cewe Color.
Celem konkursu by³o promowanie
swojego regionu i ukazywanie go w
sposób ciekawy �i oryginalny.  Kon-
kurs mia³ równie¿ umo¿liwiæ promo-
wanie m³odych twórców fotografików,
rozwijaæ kreatywno�æ uczestników
konkursu, inspirowaæ do twórczych
poszukiwañ w dziedzinie fotografii
�oraz kszta³towaæ i rozwijaæ w�ród
uczestników zdolno�ci artystyczne. Za
pomoc¹ obrazów nale¿a³o oddaæ wa-
lory turystyczne i krajobrazowe �Mo-
jej Ma³ej Ojczyzny�- terenów z trzech
powiatów: strzeleckiego, krapkowic-
kiego i kêdzierzyñsko-kozielskiego
np.: ciekawe miejsca, zabytki, przy-
roda, rzeka Odra i jej dop³ywy, cha-
rakterystyczne budowle. Konkurs by³
rozgrywany w dwóch kategoriach gim-
nazjalnej i ponadgimnazjalnej. £¹cznie
na konkurs zosta³o zg³oszonych 280
prac. W kategorii szkó³ ponadgimna-
zjalnych oko³o 120.

Zdjêcie Mateusza, które wykona³
z wie¿y strzeleckiego ratusza przed-
stawia panoramê Strzelec Opolskich
od strony pó³nocno-wschodniej w ca-
³ej swojej rozci¹g³o�ci. Zdjêcie jest ko-
lorowe �i zosta³o zarejestrowane w
marcu bie¿¹cego roku przy zachmu-
rzonym niebie. Na pierwszym planie
widaæ trzy charakterystyczne budow-
le Strzelec: ko�ció³ �w. Wawrzyñca,

strzelecki browar i wie¿ê ci�nieñ. W
oddali zak³ad karny i szko³ê podsta-
wow¹. Zdjêcie ma charakter krajobra-
zowy i historyczny, doskonale oddaje
klimat tej czê�ci miasta. Szczególnie z
tej wysoko�ci panorama wygl¹da im-
ponuj¹co.

Oprócz trzeciego miejsca Mateusza,
równie¿ wyró¿niono w konkursie zdjê-
cie Sandry Cuber �z tej samej klasy. Jej
praca w odcieniach szaro�ci ma zupe³-
nie inny wymiar i przedstawia fragment
ruin strzeleckiego zamku w do�æ ostrym
�wietle s³onecznym. Kadr ukazuje nie-
zwyk³e piêkno ruin od strony rynku.
Szare mury ruin na zdjêciu prezentuj¹
siê tak okazale i efektownie, ¿e mog³y-
by byæ scenografi¹ niejednego filmu.

Oceny zdjêæ dokona³o 7-osobowe
jury sk³adaj¹ce siê z: fotografa, grafika,
informatyka, pedagoga, plastyka, Dy-
rektora Zespo³u Szkó³ nr 3 w Kêdzie-
rzynie-Ko�lu i Dyrektora firmy Cewe-
Color.

Prace Mateusza i Sandry oraz po-
zosta³ych nagrodzonych uczniów s¹
prezentowane na specjalnej wystawie w
Zespole Szkó³ nr 3 w Kêdzierzynie-
Ko�lu oraz na stronach internetowych
www.slawiecice.edu.pl i www.studio.ce-
we-fotoksiazka.pl

1 czerwca 2010r. w Auli Zespo³u
Szkó³ nr 3 w Kêdzierzynie-Ko�lu odby-
³o siê rozstrzygniêcie konkursu, og³o-
szenie wyników i wrêczenie nagród.
Oprócz pami¹tkowych dyplomów i al-
bumów na zdjêcia, zdobywcy trzech
pierwszych miejsc otrzymali cyfrowe
aparaty fotograficzne, kupony gratiso-
we na wykonanie CeweFoto Ksi¹¿ki i
wykonanie stu odbitek zdjêæ cyfrowych.
Gratulacje!

Grzegorz £ukasik

Panorama Strzelec trzecim zdjêciem w konkursie �Moja Ma³a Ojczyzna�

Ma³a Ojczyzna w obiektywie

Fot. Mateusz Straszewski - 3 miejsce

Fot. Sandra Cuber - wyró¿nienie

W okresie od pa�dziernika 2009 r.
do maja 2010 r. nauczyciele i uczniowie
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1w Strzel-
cach Op. uczestniczyli w projekcie �In-
nowacyjna szko³a zawodowa�  przygo-
towanym przez Wojewódzki O�rodek
Doskonalenia Informatycznego i Poli-
technicznego w Opolu. Projekt by³ ze
�rodków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego, Pro-
gram Operacyjny Kapita³ Ludzki, Prio-
rytet IX �Rozwój wykszta³cenia i kom-
petencji w regionach�, Dzia³anie 9.2
�Podniesienie atrakcyjno�ci i jako�ci
szkolnictwa zawodowego�. G³ównym
celem projektu by³o podniesienie atrak-

cyjno�ci i jako�ci procesu kszta³cenia
w szko³ach prowadz¹cych kszta³cenie
zawodowe.W szczególno�ci obejmowa³
przygotowanie nauczycieli do prowa-
dzenia lekcji i zajêæ dodatkowych dla
uczniów, ukierunkowanych na rozwój
kompetencji kluczowych w zakresie
ICT, opracowanie projektów miêdzy-
przedmiotowych z wykorzystaniem
narzêdzi ICT. Projekt promowa³ ideê
nauczania problemowego. Podczas za-
jêæ by³y wykorzystane nowoczesne
technologie pozyskiwania i przetwarza-
nia informacji. Dziêki temu zajêcia by³y
atrakcyjniejsze dla uczniów i pobudza-
³y ich do w³asnych analiz, dedukcji, roz-

wijania wyobra�ni, konstruktywnego
my�lenia oraz wspó³dzia³ania. Do pro-
jektu zaproszono 30 szkó³ z terenu wo-
jewództwa Opolskiego, 120 nauczycieli
i ponad 1200 uczniów.

W listopadzie 2009 roku w ZSZ nr
1 w Strzelcach Op. odby³o siê spotkanie
inauguracyjne z zaproszonymi do pro-
jektu nauczycielami i uczniami. Wszy-
scy zostali zapoznani z celami i za³o¿e-
niami projektu. Uczestnicy spotkania
ustalili co jest wed³ug nich konieczne
aby zajêcia odbywa³y siê sprawnie i przy-
nosi³y rado�æ z uczestnictwa w projek-
cie. Nad prawid³ow¹ realizacj¹ projektu

Osi¹gniête cele, wyjazd na targi CeBIT, sukcesy i certyfikaty, czyli pod-
sumowanie projektu Innowacyjnej Szko³y Zawodowej w ZSZ nr 1
w Strzelcach Opolskich

Innowacyjna �metalówa�

dok. na str 6
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Dy¿ury strzeleckich aptek - czerwiec
1 (Wt) �Vita�
2 (�r) �Malwa�
3 (Cz) �Alga�
4 (Pt) �Centrum�
5 (So) �Centrum�
6 (Nd) �Pod Ratuszem�
7 (Pn) �Pod S³oñcem�
8 (Wt) �Flos�
9 (�r) �Vita�
10 (Cz) �Malwa�
11 (Pt) �Alga�
12 (So) �Centrum�
13 (Pt) �Centrum�
14 (So) �Pod Ratuszem�
15 (Nd) �Pod S³oñcem�

16 (Pn) (�Flos�
17 (So) �Vita�
18 (Nd) �Malwa�
19 (Pt) �Alga�
20 (So) �Centrum�
21 (Nd) �Centrum�
22 (Pn) �Pod Ratuszem�
23 (Wt) �Pod S³oñcem�
24 (�r) �Flos�
25 (Cz) �Vita�
26 (Pt) �Malwa�
27 (So) �Alga�
28 (Nd) �Centrum�
29 (Pn) �Centrum�
30 (So) �Pod Ratuszem�

w szkole czuwali Miros³awa Stañczak i
Andrzej Porêbny, szkolni koordynato-
rzy, natomiast zajêcia prowadzili na-
uczyciele: Marcin Buszman, Joanna
Drabik, Krzysztof Kalisz, Grzegorz
£ukasik, Izabela Szymaniec, Anna Sew-
ruk, Aleksandra Taskin, oraz Aleksan-
dra Wnuk-Cejzik. Ka¿dy nauczyciel
przeprowadzi³ 30 godzinne zajêcia po-
zalekcyjne w szkole wed³ug w³asnego
scenariusza. W o�miu grupach uczestni-
czy³o 122 uczniów. W sumie  odby³o siê
240 dodatkowych godzin dydaktycz-
nych w szkole finansowanych z bud¿etu
projektu. Uczniowie wyró¿niaj¹cy siê
uczestniczyli w wyje�dzie na targi Ce-
BIT do Hannoveru oraz w kursach spe-
cjalistycznych, nadaj¹cych im dodatko-
we uprawnienia w swoim lub pokrew-
nym zawodzie.

Podsumowanie realizacji dzia³añ
projektu Innowacyjna Szko³a Zawodo-
wa w  ZSZ nr 1 w Strzelcach Op. odby³o
siê w 18 maja 2010r. W uroczysto�ci
uczestniczyli: Kierownik Projektu z Wo-
jewódzkiego O�rodka Doskonalenia In-
formatycznego i Politechnicznego w
Opolu Pan Adam Koj, Dyrektor ZSZ nr
1 Halina Kajstura oraz koordynatorzy,
nauczyciele prowadz¹cy i uczniowie ZSZ
nr 1. Podczas uroczystego podsumowa-

Innowacyjna �metalówa�

nia dokonano prezentacji osi¹gniêtych
celów projektu, przedstawiono sprawoz-
danie z wyjazdu grupy na targi CeBIT
do Hannoveru i wycieczki do Berlina.
W trakcie realizacji projektu szko³a
wzbogaci³a siê o najnowocze�niejsze
pomoce naukowe, sprzêt multimedial-
ny oraz �rodki dydaktyczne. Otrzyma-
³a bezp³atnie: rzutniki multimedialne,
laptopy, skanery, aparaty cyfrowe, dru-
karki, przeno�ne dyski, pendrive oraz
materia³y biurowe. Du¿ym sukcesem
naszej szko³y w tym projekcie by³o za-
jêcie II miejsca przez Marka Dobrowol-
skiego ucz. kl. II Tel w wojewódzkim
konkursie ddo kariery (ePortfolio) oraz
pozyskanie 12 nieodp³atnych kursów
nadaj¹cych dodatkowe kwalifikacje za-
wodowe uczestnikom projektu: kursy
florysta,4 kursy prawojazdy kat. ,,B�, 2
kurs prawojazdy kat. ,,T�, 2 kurs kie-
rowców wózków jezdniowych. W trak-
cie spotkania zaprezentowano nagro-
dzony film Marka Dobrowolskiego oraz
SPOT FILMOWY podsumowuj¹cy pro-
jekt Innowacyjnej Szko³y Zawodowej w
województwie Opolskim. Na zakoñcze-
nie uroczysto�ci kierownik projektu
oraz dyrektor szko³y wspólnie wrêczali
uczestnikom projektu pami¹tkowe cer-
tyfikaty.

dok. ze str. 5

Pensjonariusze Domu Pomocy
Spo³ecznej w Kad³ubie w szczególny
sposób obchodzili tegoroczny Dzieñ
Dziecka, bo po kowbojsku. Dzia³aj¹ce
od dwóch lat Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych w Kad³ubie to g³ów-
ny organizator tego wyj¹tkowego dnia.
Organizacja otrzyma³a dotacjê z Fun-
dacji Banku Zachodniego WBK w ra-
mach programu granatowego Banku
Dzieciêcych U�miechów. Na imprezie
plenerowej dyrektor I oddzia³u Banku
Zachodniego w Strzelcach Op. Artur
Dyrda na rêce prezesa Stowarzyszenia
K. Mroszczyk przekaza³ okoliczno�cio-
wy Dyplom Uznania w imieniu Funda-
cji. Tematyczne obchody Dnia Dziec-
ka DPS w Kad³ubie to ju¿ tradycja. W
Kowbojskim Dniu Dziecka uczestniczy-
³o 117 niepe³nosprawnych osób. Weso³¹
zabawê, ciekaw¹ scenografiê podziwia³
Starosta powiatu strzeleckiego  p. Jó-
zef Swaczyna uczestnicz¹c aktywnie we

Pamiêtny Dzieñ Dziecka

wszystkich punkach programu. A atrakcji
by³o bardzo wiele, pomys³owe zabawy
zrêczno�ciowe wymy�la³ kowbojski wo-
dzirej, ka¿dy zasmakowa³ w przeja¿d¿-
ce na koniu, wszyscy uczestniczyli we
wspólnym ognisku. Uczestników odwie-
dzili strzeleccy policjanci wrêczaj¹c ka¿-
demu pami¹tkow¹ gwiazdê szeryfa: sym-
bol  si³y, prawo�ci i odwagi  w walce z
przeciwno�ciami losu. Po wspólnym
obiedzie przy muzyce country kad³ub-
scy kowboje podziwiali mini zagrodê ze
zwierzêtami, wszyscy mogli pog³askaæ
kucyka, osio³ka czy owieczkê i osiod³aæ
konika. Zarz¹d Stowarzyszenia serdecz-
nie dziêkujê wszystkim, którzy pomo-
gli nam zorganizowaæ tak du¿¹ impre-
zê: nauczycielom ZSS przy DPS, pra-
cownikom DPS oraz sponsorowi p. Sta-
nis³awowi Bregu³a w³a�cicielowi Firmy
Budowlanej z Kad³uba, a P. Gerardowi
So³tysek i p. Andrzejowi Lipich za nie-
zapomniane prze¿ycia zwi¹zane z kon-
nymi przeja¿d¿kami.

st¹pi³o do niej ponad 1000 szkó³, 1120
nauczycieli i 193 samorz¹dy. Efek-
ty ich pracy zosta³y przedstawione w
formie krótkich prezentacji multime-
dialnych ocenianych przez ekspertów
CEO.

Wyró¿nionych zosta³o tylko 50
szkó³, których reprezentacje wraz z
przedstawicielami samorz¹dów lokal-
nych zaproszono do Warszawy na uro-
czyste podsumowanie.

Powiat Strzelecki reprezentowa³
wicestarosta strzelecki Waldemar Ga-
ida, uczniowie Martina Deja, Beata Ba-
dura, Marek Dobrowolski oraz koor-
dynuj¹cy realizacjê akcji w Zespole
Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach
Opolskich nauczyciel Eligiusz Stañ-
czak. Uczniowie zaprezentowali swój
projekt dotycz¹cy zmian jakie nast¹-
pi³y w szko³ach Powiatu Strzeleckiego
w ci¹gu ostatnich 10 lat. Skupili siê na
dzia³alno�ci powiatu, który wprawdzie
istnieje dopiero od reformy samorz¹-
dowej 1999 roku, ale obejmuje obszar,
z którego pochodz¹ uczniowie ZSZ nr
1. Jest te¿ jej organem prowadz¹cym,
w zwi¹zku z czym, efekty dzia³alno�ci
w³adz powiatu mo¿emy zobaczyæ w
naszym najbli¿szym, szkolnym otocze-
niu.
Spotkanie w Sali Kolumnowej roz-
pocz¹³ Dyrektor Centrum Edukacji
Obywatelskiej, który dokona³ jej pod-
sumowania podkre�laj¹c du¿e zaanga-
¿owanie uczniów w realizacjê projek-
tów. Najpopularniejszymi tematami
poruszanymi w prezentacjach uczniow-
skich by³y osi¹gniêcia w zakresie infra-
struktury, ochrony �rodowiska i o�wia-
ty. Równie¿ minister edukacji narodo-
wej Katarzyna Hall wyrazi³a zado-
wolenie z udzia³u tylu szkó³ i zaintere-
sowania m³odych ludzi dzia³alno�ci¹ sa-
morz¹dów oraz tym, co robi¹ one na
swoim terenie.

Po czê�ci oficjalnej odby³y siê tar-
gi projektów uczniowskich, w czasie
których m³odzie¿ oraz zaproszeni go-
�cie mogli szczegó³owo zapoznaæ siê z
rezultatami prac uczniów innych szkó³.

Udzia³ m³odzie¿y w akcji �20 lat
wspólnie� przyczyni³ siê do poznania
funkcjonowania samorz¹du lokalnego
oraz osi¹gniêæ Powiatu Strzeleckiego.

Eligiusz Stañczak

20 lat wspólnie
dok. ze str. 1

M³odzie¿ ze strzeleckiego Zespo³u
Szkó³ im. A. Kamiñskiego po raz kolej-
ny pokona³a swoich rówie�ników,
uczniów 17 szkó³ z ca³ego województwa
opolskiego w bezpiecznej je�dzie na ro-
werze.

Sta³o siê to 27 maja, w Opolu,  pod-
czas  X Wojewódzkiego  Konkursu �Bez-
pieczeñstwo w Ruchu Drogowym�.
Strzeleccy uczniowie, jak zwykle bar-
dzo dobrze przygotowani praktycznie i
teoretycznie, rozgromili wszystkich
konkurentów. Zdobyli pierwsze miejsca
we wszystkich mo¿liwych konkuren-
cjach. Obie dru¿yny, zarówno ze szko³y
podstawowej, jak i gimnazjum, odjecha-
³y z Opola ze zwyciêskimi pucharami.
A Stiwen Maiñczyk (szko³a podstawo-
wa) oraz Damian Sotor (gimnazjum),
jako trofea zgarnêli rowery górskie za I
miejsca indywidualnie.

Zarówno nauczyciele, jak i policjan-
ci, czuwaj¹cy nad przebiegiem konkur-
su, byli pod ogromnym wra¿eniem wie-
dzy teoretycznej oraz umiejêtno�ci
praktycznych naszych podopiecznych.
Konkurs sk³ada³ siê z czterech konku-
rencji: testu teoretycznego, udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Kolejne dwie konkurencje, by³y ju¿ �ci-
�le zwi¹zane z umiejêtno�ciami poru-
szania siê na dwóch kó³kach. Najbar-
dziej wszystkim uczestnikom podoba³
siê sprawno�ciowy tor przeszkód, gdzie
sprawdzili swoje si³y i umiejêtno�ci w
nietypowych sytuacjach, które mog¹
pojawiæ siê na drodze. Najbli¿sza rze-
czywisto�ci by³a jazda po miasteczku
ruchu drogowego, z uwzglêdnieniem za-
sad kodeksu ruchu drogowego. Dwóch
uczniów, reprezentuj¹cych nasz¹ szko-
³ê, przejecha³o ca³y obszar, nie zdoby-

waj¹c przy tym ani jednego punktu kar-
nego.

Na ten ogromny sukces zapraco-
wali przede wszystkim sami uczniowie.
Ale jak wiadomo, niebywa³a by³a te¿ po-
moc i wsparcie ich opiekunów, pani Gra-
¿yny Semeniuk i pana Bernarda Jano-
chy, nauczycieli z Zespo³u Szkó³ im.
Aleksandra Kamiñskiego, którzy ju¿ od
dziesiêciu lat czuwaj¹ nad przygotowa-
niem swoich wychowanków do tego, ale
równie¿ wielu innych konkursów. Bez
wsparcia  Starostwa Strzeleckiego, któ-

re przyzna³o szkole �rodki na realizacjê
grantu rowerowego, tak fantastyczny
wynik, a przede wszystkim � zajêcia po-
zalekcyjne, które przyczyni³y siê do
jego osi¹gniêcia � nie mia³yby racji
bytu.,

Podczas konkursu ZSS im A. Ka-
miñskiego by³ reprezentowany przez
nastêpuj¹cych uczniow:

Szko³a podstawowa - Stiwen Maiñ-
czyk, Kamil Kalka, Aleksandra Kozio³
Gimnazjum � Damian Sotor  Stiwen
Kalka, Krzysztof Hatlapa.

Strzelce znowu gór¹!

Takie pytanie stawiali sobie ucznio-
wie strzeleckiego LO podczas Festiwalu
Nauki w dniu 26 maja. Znikaj¹ca mone-
ta, �krêc¹ce siê� ko³a, czy �wêdruj¹ce�
punkty na planszach dotycz¹cych z³u-
dzeñ optycznych to tylko niektóre z
prezentowanych zjawisk.

Festiwal jest ju¿ drugim, organizo-
wanym  w ramach programu �Partnerzy
w Nauce� � projektu realizowanego we
wspó³pracy z Uniwersytetem �l¹skim.
Pierwszy mia³ miejsce w styczniu, a jego
tematem by³a �Symetria w przyrodzie�.
Obecny przebiega³ pod has³em �Z fizyk¹
na Ty�.

Grupa licealistów, pod kierunkiem
nauczycieli fizyki: pani Danuty Balikow-
skiej i Joanny Kêdzierskiej, przygoto-
wa³a nadzwyczaj proste do�wiadczenia,

Magia czy rzeczywisto�æ?

t³umacz¹c w ten sposób wiele zjawisk.
Miêdzy innymi przekonali�my siê, jak
nie wylaæ wody ze szklanki przykrytej
kartk¹ papieru, jak rozpoznaæ fa³szyw¹
coca � colê, jak dzia³a silnik odrzuto-
wy?
Prawdziwym hitem okaza³ siê pokaz, w
którym zadaniem klas by³o umieszcze-
nie na platformie, wspartej na czterech
napompowanych  balonikach, najwiêk-
szej liczby osób. Rekord to dziewiêæ.
Wynik zdumiewaj¹cy, bo oznacza, ¿e
cztery �w¹t³e� baloniki utrzyma³y ciê-
¿ar oko³o 500 kilogramów.

Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e po-
znawaæ tajniki wiedzy przez zabawê to
najlepsza metoda uczenia siê. Poleca-
my!

Ilona Hajduk
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LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY PRZY STAROSTWIE
POWIATOWYM W STRZELCACH OPOLSKICH i REGIONALNY

O�RODEK FUNDUSZU SPO£ECZNEGO W OPOLU
serdecznie zapraszaj¹ do udzia³u w spotkaniu informacyjnym pn.:

�Pozyskiwanie �rodków z Funduszy Strukturalnych UE

Priorytet IX, Dzia³anie 9.5 � Oddolne inicjatywy na obszarach wiej-
skich PO KL�. które odbêdzie siê w dniu 18.06.2010 roku o godzinie
10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ulicy
Jordanowskiej 2

Podmioty mog¹ce staraæ siê o wsparcie to m.in.:
W ramach dzia³ania mog¹ ubiegaæ o dofinansowanie wszystkie podmioty z

wy³¹czeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadz¹cych dzia³alno�æ
gospodarcz¹ lub o�wiatow¹ na podstawie przepisów odrêbnych).

Podczas spotkania omówione zostan¹ za³o¿enia ogólne Programu Ope-
racyjnego Kapita³ Ludzki ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³ania 9.5 w tym
miêdzy innymi typy projektów, kryteria strategiczne, zasady równo�ci kobiet
i mê¿czyzn (standard minimum), wymagania dotycz¹ce stosowania Prawa
Zamówieñ Publicznych, wymagania zwi¹zane z przygotowaniem i z³o¿eniem
wniosku o dofinansowanie projektu

Chc¹c wyj�æ naprzeciw Pañstwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie
udzia³u w szkoleniu pod nr tel. (077) 4401 705. Wiêcej szczegó³owych infor-
macji udziel¹ Pañstwu pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego pani
Karina Altman i pani Monika Sêtkiewicz- Dusza

Informujemy, ¿e udzia³ w spotkaniu informacyjnym jest bezp³atny.
zapewniamy materia³y szkoleniowe oraz poczêstunek.

Serdecznie zapraszamy

Ka¿dego roku 31 maja �wiatowa
Organizacja Zdrowia (WHO) inicjuje
obchody �wiatowego Dnia bez Ty-
toniu. W roku bie¿¹cym dzia³ania an-
tytytoniowe prowadzone s¹ pod has³em
�P³eæ a Tytoñ�. Tegoroczna kampania
skierowana jest do ogó³u spo³eczeñstwa
ze szczególnym ukierunkowaniem na
kobiety planuj¹ce ci¹¿ê, ciê¿arne i m³o-
de matki. Jej celem jest dostarczenie
wiedzy o wp³ywie dymu tytoniowego
na zdrowie kobiet i ich potomstwa, a
tak¿e motywowanie spo³eczeñstwa do
zaprzestania palenia i promowanie
mody na niepalenie.

O tym, ¿e palenie jest szkodliwe
dla zdrowia, wiemy wszyscy. Wiemy,
¿e nikotynizm powoduje nowotwory,
choroby uk³ady oddechowego i uk³adu
kr¹¿enia. Nie ka¿dy jednak zdaje sobie
sprawê z faktu, ¿e  porównywanie nie-
po¿¹dane skutki zdrowotne wywo³uje
tzw. bierne palenie, które w skali �wia-
towej jest przyczyn¹ 5% wszystkich
chorób. Wymuszone bierne palenie naj-
bardziej zagra¿a noworodkom i ma³ym
dzieciom, które nie potrafi¹ upomnieæ
siê o swoje prawo co do zdrowego �ro-
dowiska - najczê�ciej s¹ zmuszone do
przebywania w pomieszczeniach zady-
mionych przez doros³ych. Bierne pa-
lenie to tak¿e nara¿enie p³odu na dzia-
³anie dymu tytoniowego przez pal¹c¹
w czasie ci¹¿y matkê.

 W 2007 roku 48% doros³ych Po-
laków przyzna³o, ¿e pali albo pali³o w
obecno�ci dzieci, a 27%, ¿e czyni to
tak¿e w obecno�ci kobiet w ci¹¿y. W
Polsce a¿ w 67% gospodarstw domo-
wych dzieci biernie pal¹ tytoñ. Ka¿de-
go roku rodzi siê ponad 100 tys. dzieci,
które podczas pierwszych 9 miesiêcy
istnienia w ³onie matki nara¿one s¹ na
dzia³anie setek niszcz¹cych zdrowie
zwi¹zków chemicznych zawartych w
dymie tytoniowym.
Kobieta pal¹ca tytoñ w ci¹¿y powodu-
je, ¿e:
- jej dziecko nie otrzymuje wystar-
czaj¹cej ilo�ci tlenu, który jest potrzeb-
ny do prawid³owego wzrostu i rozwoju,
- rozwijaj¹ce siê w jej ³onie dziecko
jest zmuszane do kontaktu z prawie
4.000 substancji chemicznych, w tym
40 rakotwórczymi, które s¹ zawarte w
dymie tytoniowym,
- dziecko rodzi siê znacznie mniej-

sze i podatniejsze na choroby wieku
niemowlêcego i wczesnodzieciêcego w
porównaniu z dzieæmi, których mamy
nie pal¹,
- zwiêksza siê ryzyko komplikacji w
czasie ci¹¿y: samoistnego poronienia,
porodu przedwczesnego, krwawieñ z
dróg rodnych, ³o¿yska przoduj¹cego,
przedwczesnego odklejenia ³o¿yska lub
pêkniêcia b³on p³odowych, a tak¿e ci¹-
¿y pozamacicznej,
- palenie przez matkê w ci¹¿y znacz-
nie zwiêksza ryzyko urodzenia martwe-
go dziecka, wczesnej �mierci noworod-
ka lub zespo³u nag³ej �mierci niemow-
lêcia (tzw. �mierci ³ó¿eczkowej).

Najbardziej negatywnie na rozwój
p³odu wp³ywa palenie w ostatnich 2
miesi¹cach ci¹¿y. Dzieci takie wolniej
rosn¹ w ³onie matki, rodz¹ siê z cecha-
mi niedorozwoju, s¹ znacznie gorzej
przygotowane do samodzielnego ¿ycia.
Dzieci te s¹ bardziej p³aczliwe, niespo-
kojne, gorzej �pi¹, maj¹ zaburzenia
funkcji przewodu pokarmowego. Na
ca³e ¿ycie pozostanie u nich zwiêkszo-
na tolerancja nikotyny. W przysz³o�ci
³atwiej uzale¿niaj¹ siê od palenia pa-
pierosów - czê�ciej ni¿ dzieci matek nie-
pal¹cych staj¹ siê palaczami.

Ujemny wp³yw palenia tytoniu
przez kobietê w ci¹¿y na zdrowie jej
dziecka nie ustaje z momentem poro-
du. Je�li kobieta pali po porodzie i jed-
nocze�nie karmi dziecko piersi¹ to do-
chodzi do przekazywania wielu truj¹-
cych substancji z dymu tytoniowego
wraz z pokarmem matki. Do pokarmu
przechodzi np. nikotyna, powoduj¹c u
dziecka wystêpowanie okresów niepo-
koju, bezsenno�ci, wymiotów, biegunek,
a tak¿e niefizjologiczne przyspiesze-
nie pracy serca i zaburzenia kr¹¿enia.
Badania naukowe jednoznacznie wska-
zuj¹ na czêstsze nag³e zgony noworod-
ków zwi¹zane z biernym paleniem, a
tak¿e czêste zachorowania na astmê,
schorzenia uk³adu oddechowego i ucha
�rodkowego. Ponadto dzieci przebywa-
j¹ce w �rodowisku dymu tytoniowego
np. w domach, gdzie pal¹ ich rodzice
lub inni domownicy czê�ciej choruj¹ na
nie¿yty ¿o³¹dkowo - jelitowe oraz go-
rzej rozwijaj¹ siê umys³owo.

 Patrycja P³oszaj
  PSSE w Strzelcach Op.

Mamo, nie pal!!!

Maj to okres, który kojarzy siê przede wszystkim z egzaminami maturalnymi.
Dla tegorocznych absolwentek Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opol-
skich Sandry Opic, Anny Celt i Katarzyny Piontek matura to nie jedyne wa¿ne
wydarzenie zwi¹zane z tym miesi¹cem.

21 maja 2010 w Sali Konferencyjnej Urzêdu Marsza³kowskiego w Opolu odby-
³o siê uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego konkursu na szkolny projekt edu-
kacyjny w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - rok szkolny 2009/2010. Organizato-
rami konkursu byli: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu
wspólnie z Opolskim Urzêdem Wojewódzkim oraz Urzêdem Marsza³kowskim
Województwa Opolskiego. Projekt �¯yjesz, czujesz, my�lisz �!� opracowany przez
uczennice Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 i pedagoga szkolnego p. Annê Mainka
okaza³ siê bezkonkurencyjny nie tylko na etapie powiatowym, ale te¿ i na szczeblu
wojewódzkim. Jest to dla wszystkich bardzo przyjemne zaskoczenie i bardzo du¿e
wyró¿nienie. Tym wiêksze, ¿e do organizatorów konkursu wp³ynê³o wiele prac
konkursowych, a ta przygotowana przez Aniê, Kasiê i Sandrê zdoby³a zaszczytne
pierwsze miejsce.

Warto podkre�liæ, ¿e w tym wa¿nym wydarzeniu, jakim by³o niew¹tpliwie
wrêczenie dyplomów wszystkim laureatom uczestniczy³y uczennice, koordynator
projektu p. A. Mainka, wicedyrektor ZSZ nr1 p. Miros³awa Stañczak oraz pracow-
nik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich p.
Patrycja P³oszaj.

Anna Mainka

Zwyciê¿yli w województwie

16 maja w Kielczy odby³ siê  2-gi koncert w ramach projektu �Cztery Pory
Roku w  Zabytkowej Chacie�.

W ko�ciele �w.Bart³omieja w Kielczy go�cili�my Kapelê Brodów z Wêgajt ko³o
Olsztyna z Pie�niami Maryjnymi i nie tylko.Na repertuar Kapeli sk³adaj¹ siê
utwory �wieckie i religijne.

Piêkno starodawnych pie�ni w wykonaniu Kapeli zachowuje oryginalne ma-
niery wykonawcze a w przypadku muzyki religijnej w³a�ciwy jej tematyce kon-
tekst. Wys³uchali�my najdawniejszej muzyki polskiej wsi  zaprezentowanej na
starych instrumentach takich jak cymba³y,bêben,lira korbowa,basy kaliskie.
Temat wiosna kojarzy siê z Wielkanoc¹. Jak dowiedzieli�my siê równie¿ w Wielka-
noc kolêdowano.Wys³uchali�my wiêc kolêd z ró¿nych regionów naszego kraju.
Druga czê�æ koncertu odby³a siê w Zabytkowej Chacie a jej temat wiod¹cy to  -
�Wiosenne pejza¿e � z prezentacj¹ zdjêæ i filmów oraz poezj¹ recytowan¹ przez
dzieci i m³odzie¿ do lat 18-tu.

Nale¿y nadmieniæ,¿e w koncercie udzia³ wziêli nasi wspaniali go�cie w osobach:
Józef Koty� Wicemarsza³ek Województwa Opolskiego, Zdzis³aw Siewiera � Nadle-
�niczy Nadle�nictwa w Zawadzkiem, Mariusz Stachowski � Burmistrz Zawadzkiego
oraz liczni mieszkañcy  naszej  gminy i okolic. Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w
Kielczy ugo�ci³ wszystkich obecnych wspania³ym ciastem i kaw¹.

Druga edycja koncertu �Cztery Pory Roku w Zabytkowej Chacie� odby³a siê z
inicjatywy Stowarzyszenia Wicentego z Kielczy,Zespo³u Szkolno Gimnazjalnego z
Kielczy,Parafii �w,Bart³omieja w Kielczy oraz Burmistrza Zawadzkiego.

Stowarzyszenie �Wincentego z Kielczy�  informuje:

Wiosna w Zabytkowej Chacie
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Firma: �AR-MASZ� Arkadiusz Kinder ze Strzelec Opolskich
zg³osi³a swój produkt: PORÊCZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Opis produktu:
Porêcze nierdzewne wykonane przez firmê AR-MASZ cechuj¹ siê bar-
dzo wysokim poziomem jako�ci. G³ówny nacisk k³adziemy na estetykê
wykonania oraz trwa³o�æ naszych produktów. U¿ywamy tylko atesto-
wanych materia³ów. Porêcze wykonujemy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami w budownictwie. Wychodz¹c naprzeciw preferencjom i ¿ycze-
niom klientów, wykonujemy zarówno indywidualne projekty porêczy i
balustrad, jak równie¿ gotowe elementy systemowe (pochwyty, s³upki,
elementy wype³nieñ i mocowañ) do samodzielnego monta¿u. Porêcze
wykonujemy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami w budownictwie.

Opis firmy:
Firma AR-MASZ to doskona³a kompilacja polskiego kapita³u oraz do-
�wiadczenia zdobytego na zachodzie Europy. Dziêki temu decyduj¹c siê
na oferowane przez nas wyroby zyskuj¹ Pañstwo polski produkt nie
ustêpuj¹cy jako�ci¹, a wrêcz niejednokrotnie przewy¿szaj¹cy pod tym
wzglêdem produkty zachodnie, przy jednoczesnym zachowaniu niskich
cen! AR-MASZ powsta³ w 2005 roku jako jednoosobowa firma �wiad-
cz¹ca us³ugo spawalnicze. Dziêki bardzo dynamicznemu rozwojowi fir-
my w chwili obecnej zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych fachow-
ców, posiadamy równie¿ w³asne biuro projektowe.

PORÊCZE  ZE  STALI
NIERDZEWNEJ

AR-MASZ Arkadiusz Kinder
ul. 1-go Maja 61, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 37 66, www.ar-masz.pl

Opis produktu:
Restauracja �Z³oty Ba¿ant� poleca szczególnie potrawy z dziczyzny, która pozyska-
na zgodnie z rytua³em i etyk¹ my�liwsk¹ oraz przyrz¹dzana wed³ug tradycyjnej recep-
tury nale¿y do potraw charakterystycznych dla polskiej kuchni � taka jest w³a�nie
nasza PIECZEÑ Z DZIKA.

Opis firmy:
Restauracja �Z³oty Ba¿ant� to rodzinna firma oferuj¹ca swoim klientom nie tylko
pyszne jedzenie, ale i �swojski� klimat. Restauracja znajduje siê w ustronnym miej-
scu, otoczona zieleni¹ lasu. Organizujemy te¿ ró¿nego rodzaju imprezy okoliczno-
�ciowe.
Najwa¿niejszym zadaniem Restauracji �Z³oty Ba¿ant� jest zapewnienie Klientowi
potraw najwy¿szej jako�ci.
Dbaj¹c o jako�æ oferowanych us³ug w Restauracji �Z³oty Ba¿ant� zapewniamy bez-
pieczeñstwo zdrowotne posi³ków wytwarzanych ku zadowoleniu Klientów i satys-
fakcji samej restauracji.
Wychodz¹c naprzeciw wymaganiom zawartym w prawodawstwie ¿ywno�ciowym, w
Restauracji �Z³oty Ba¿ant� wprowadzony jest system HACCP, czyli system maj¹cy
na celu zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego ¿ywno�ci podczas przebiegu
wszystkich etapów produkcji i transportu. W Restauracji �Z³oty Ba¿ant� system
HACCP jest tworzony z elementami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.
System s³u¿y eliminacji ryzyka zwi¹zanego z biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi
zanieczyszczeniami ¿ywno�ci. Kontroluje siê sposób dostarczania, jako�æ surowca,
miejsce magazynowania, obróbkê wstêpn¹, obróbkê w³a�ciw¹ oraz ekspedycjê po-
si³ków.
Personel zna politykê HACCP zak³adu i jest w³¹czony we wszystkie dzia³ania zwi¹za-
ne z wdra¿aniem, doskonaleniem i utrzymaniem systemu HACCP.

Restauracja �Z³oty Ba¿ant�
Marek i Johanna Mientus

ul. Le�na 1, 47-180 Izbicko
tel. 510 354 905, tel. 784 037 827

PIECZEÑ Z DZIKAFirma: Restauracja �Z³oty Ba¿ant� Marek i Johanna Mientus
z Izbicka zg³osi³a swój produkt: PIECZEÑ Z DZIKA
podana z kluskami, kapust¹ na ciep³o i surówkami

Ponadto firma oferuje:
� meble i elementy wyposa¿enia kuchni ze stali nierdzewnej,
� nierdzewne elementy dekoracyjne (wazony, donice itp.),
� zadaszenia nierdzewne,
� sprzeda¿ nierdzewnych elementów konstrukcyjnych (rury, profile,

blachy itp.),
� us³ugi w zakresie spawania stali nierdzewnej dla przemys³u spo¿yw-

czego i farmaceutycznego, w tym budowa ró¿nego typu konstrukcji
stalowych,

� produkcja konstrukcji schodów ze stali nierdzewnej,
� ponadto w ostatnim okresie poszerzyli�my zakres naszych us³ug o

obróbkê strumieniowo-�ciern¹ tzn. szkie³kowanie stali nierdzewnych
i aluminium.

Nagroda w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu 2009


