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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Było gorąco...

Kilkugodzinne spotkanie Zarządu Województwa opolskiego z marszał- 
I Bem Kubatem na czele, dyrektorów niektórych departamentów urzędu mar- 

I Szatkowskiego oraz radnych sejmiku wojewódzkiego z władzami gmin i po- 
| wiatu strzeleckiego oraz dy rektorami jednostek organizacyjnych powiatu, któ- 
| reodbyło się w sali narad starostwa 10 maja, dalekie było od zwyczajowej w 
f takich sytuacjach banalnej wymiany zdań i oficjalnych formułek.

' Mówiono o konkretach, konkretach i jeszcze raz konkretach. Sporo uwagi 
F-poświęcono m.in. jakości dróg oraz ich przyszłym remontom, a także służbie 
I zdrowia na Opolszczyźnie i funkcjonowaniu placówek szpitalnych. Burzliwą 
t dyskusję budziło wiele tematów i sformułowań.
■ Słowem - atmosfera była gorąca, a o spotkaniu - szerzej w następnym 
i numerze.

ŚLĄSKA PIETA
|k Ofiarom wojen i przemocy - taki napis w czterech językach: po polsku, 
ŁŁsyjskn. niemiecku i angielsku, wraz z piastowskim orłem znalazł się na coko- 
Me Śląskiej Piety - pomnika odsłoniętego naprzeciw ratusza w Strzelcach Opol- 

1 skich w niedzielę 8 maja, w 60 rocznicę zakończenia wojny, a poświęconego w 
[ hołdzie wszystkim ofiarom wojen i przemocy.
| - Niech to miejsce przypomina o miłosierdziu i pojednaniu — mówił Karol 

Cebula, przewodniczący Komitetu budowy pomnika, a zarazem jego fundator.
[ -Nigdy więcej takich tragedii jak wojna. To właśni ci, którzy najpełniej do

świadczyli takich doświadczeń - kombatanci II wojny światowej byli incjato- 
rami budowy pomnika.

Pieniądze dla organizacji 
pozarządowych podzielone

Miał być raj na ziemi - samorzą
dy uchwalają programy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
(NGO), a te podejmują zadania po
żytku publicznego. Nareszcie orga
nizacje pozarządowe będą wiedzia
ły, czego oczekuje samorząd, a ten z 
kolei wybierze w konkursie najko
rzystniejsze rozwiązania - pisaliśmy 
na początku tego roku, przed ogło
szeniem konkursu na realizację zadań 
powiatu.

Jednak zarówno skomplikowane 
procedury, jak i wysokie wymagania 
stawiane organizacjom pozarządo
wym stały się powodem przesunię

Indeks w kieszeni, 
a tu jeszcze matura...

W birecie - Henryk Błaszczyk z dyrektorem szkoły Eugeniuszem Szymańcem i 
swoim opiekunem Andrzejem Barczukiem

W Olimpiadzie elektrycznej i elektronicznej EURO- 
ELEKTRA wystartowało ponad 1.400 uczniów szkół śred
nich w całej Polsce. Do ścisłego finału, rozegranego na Po
litechnice Białostockiej, dotarło 17: dziesięć - w grupie 
elektronicznej, pozostałe siedem - w grupie elektrycznej. 
Wśród nich znalazł się Henryk Błaszczyk, jeszcze wówczas 
uczeń V klasy technikum elektrycznego w ZSZ nr 1 w Strzel
cach Opolskich, który w ostatecznej klasyfikacji zajął 4 miej
sce. Bardzo wysokie, zważywszy, że w tej grupie I miejsca 
nie przyznano.

W ten sposób - jako laureat - in
deks wyższej uczelni już ma. I to jesz
cze przed maturą, którą będzie zda
wał, jak i pozostali abiturienci pią
tych klas technikum, wg „starych” 
zasad, a więc lOill maja. 

cia tego konkursu, o czym zadecydo
wała Rada Powiatu, sugerując, że 
dłuższy czas pozwoli to na lepsze 
przygotowanie ofert.

Tak więc odbył się on w pierw
szym kwartale, ale nie na jego po
czątku, tylko pod koniec marca. O 
rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie ze 
swoimi kompetencjami, zadecydował 
Zarząd Powiatu na specjalnym po
siedzeniu w dniu 10 maja.

Na następnej stronie prezentuje
my decyzję o podziale środków po
między organizacje pozarządowe.

dok. na str. 2

Zapytany na kilka dni przed nią 
o samopoczucie, odpowiada, że oczy
wiście trochę się boi, ale... „powinno 
być dobrze”. Z całej serii przynaj
mniej jeden egzamin ma już „z gło-

dok. na str. 3

Przeczytaj!
* OSP w Starym Ujeździe

szuka dokumentów i zdjęć

* Reklamacje

w telekomunikacji

* Między ślubem, wizją...

a palcem Bożym

* Oferty pracy

ZPORR
Zintegrowany Prob ant
Operacyjny
Rozwozi Regionalnego

Strefa 
aktywności

Aktywności Ujazdowi niejedna 
gmina mogłaby pozazdrościć. Głów
nym jej przesłaniem jest ściągnięcie 
tu inwestorów i jak najwłaściwsze 
wykorzystanie takiego atutu, o jakim 
władze innych samorządów mogąje- 
dynie marzyć: nie tylko bliskości au
tostrady A4, ale i usytuowania na 
własnym terenie zjazdów z tej drogi.

W Olszowej, jak kilkakrotnie już 
pisaliśmy, zgodnie z planami, po
wstać ma Strefa Aktywności Gospo
darczej. I to właśnie tu władze gminy 
widzą centrum rozwoju gospodarcze
go, jako że ten teren przeznaczony 
jest pod przyszłe inwestycje.

Trudno jednak oferować poten
cjalnym inwestorom tylko ziemię, 
skoro przecież mają tu powstać 
przedsiębiorstwa produkcyjne, usłu
gowe i logistyczne. Nie od dziś wia
domo, jakimi przesłankami kierująsię 
przedsiębiorcy przy wyborze miej
sca na lokalizację swych firm. Na czele 
czynników przesądzających o tym 
jest położenie i bliskość dróg między
narodowych oraz innych dróg dojaz
dowych, ale w dalszej kolejności 
zwraca się uwagę również na uzbro
jenie terenu.

Ta kwestia właśnie zadecydowa
ła o przygotowaniu przez gminę 
Ujazd dwóch projektów: „Uzbroje
nie terenu Strefy Aktywności Gospo
darczej (SAG) Olszowa” oraz „Bu
dowa drogi zbiorczej w Strefie Ak
tywności Gospodarczej Olszowa - 
Sieroniowice - etap I” wraz z wnio
skami o dofinansowanie ich realizacji 
z funduszy europejskich w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyj
nego Rozwoju Regionalnego.

Oba projekty zostały tak dobrze 
przygotowane, że znalazły się na 
czele listy rankingowej, ogłoszonej 
przez Zarząd Województwa Opol
skiego, i to zarówno w pierwszym, 
jak i drugim naborze.

dok. na str. 4
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Pieniądze dla organizacji 
pozarządowych podzielone 
dok. ze str. 1

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego w dniu 24 marca 2005r. na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe.

na zadanie: I Upowszechnianie kultury, sportu i edukacji dotacje otrzymały 
następujące organizacje pozarządowe:

1) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Strzelcach Opolskich
8.000 zł

2) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
4.500 zł

3) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strze
leckim 14.850 zł

na zadanie: II Przeciwdziałanie bezrobociu, promocja zatrudnienia i aktywi
zacja zawodowa, zwłaszcza aktywizacja młodzieży bezrobotnej, organizacje:

1) Stowarzyszenie „Rozwój i Gospodarka” Strzelce Opolskie
5.000 zł

2) Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA” w Strzelcach Op.
14.150 zł 

na zadanie: IV Rehabilitacja i wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych 
oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i wyrównywanie ich szans w śro
dowisku, organizacje:

1) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strze
leckim 3.500 zł

Sesja Rady Powiatu

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

na zadanie III Bezpieczeństwo ludności cywilnej, ratownictwo i ochrona prze
ciwpożarowa nie została złożona żadna oferta.

***
Jedna oferta została odrzucona z przyczyn formalnych, a w jednej okrojo

no wielkość wnioskowanej dotacji o kwotę 2.050 zł. Pozostali oferenci otrzy
mają dotację w wysokości wnioskowanej kwoty. Oferenci zostaną pisemnie 
powiadomieni o wynikach otwartego konkursu ofert i o terminie podpisania 
umowy.

Od Cedyni do Orszy
11. kwietnia we Wrocławiu odbyły się dla województw dolnośląskiego, 

opolskiego i śląskiego eliminacje regionalne konkursu historycznego „Losy żoł
nierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”, w 
którym należało się wykazać wiedzą z zakresu historii wojskowości, taktyki, 
a nawet znajomością pieśni wojskowych.

Uczestniczyło w nim 290 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, a wśród nich - uczeń klasy V Liceum Agrobiznesu Zespo
łu Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich Krzysztof Mateja. Do 
tego szczebla doszedł już po raz trzeci. Do ścisłego finału dotarło zaledwie 49 
osób z całej Polski. Krzyśkowi jednak zabrakło zaledwie kilku punktów, by 
uzyskać tytuł laureata, gwarantujący indeks wyższej uczelni. Niemniej V miej
sce, które zajął, to spory sukces. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów 
na maturze.

Do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem nauczycieli: Mirosławy 
Stańczak i Marka Rosińskiego.

Szkolenie dla młodzieży
Tylko 85 euro kosztuje uczestnictwo w siedmiotygodniowym kur

sie ekologiczno-edukacyjnym na Węgrzech, Słowacji i w Republice 
Czeskiej. Na młodzież z całej Unii Europejskiej czeka 20 wolnych miejsc. 
Zgłoszenie trzeba przesłać w ciągu najbliższych kilku dni.

Kurs ma charakter pilotażowy. Składa się z trzech części. Rozpocz- 
nie się 20 czerwca w Republice Czeskiej. Zakończy - 31 sierpnia na 
Słowacji. - Poznasz siebie, nauczysz się rozwiązywać problemy eko
logiczne i działać w grupie - deklarują organizatorzy z Podróżniczej 
Szkoły Życia.

Więcej informacji o kursie na stronie 
http://tsol.benn.org/wiki/PilotCourseDuringSummerOf.

Podróżnicza Szkoła Życia to sieć ośrodków edukacyjnych dla młodzieży 
zainteresowanej podróżami po Europie. Wspiera wymiany międzynarodowe 

i wolontariat. Więcej informacji na stronie: 
http://tsol.benn.org/wiki/WhatisTsol. (pat)

Przebadaj się!
Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich 

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 36 
oferuje kobietom w ramach umowy 

z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA 
od d nia 4.05.2005 r. do 31.12.2005r. 

bezpłatne badanie cytologiczne.

Do badania zaprasza się panie w wieku od 30 do 59 lat. 
W celu wykonania badania nie jest wymagane skierowanie. 
Wymagana jest książeczka Rejestru Usług Medycznych. 

Badania wykonywane są w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 
w środy i piątki w godz. II00- 143"

Ostatnia sesja Rady Powiatu od
była się 27 kwietnia. Jej głównym te
matem była ocena działalności Zarzą
du Powiatu za 2004 rok. Po rozpa
trzeniu sprawozdania Zarządu z wy
konania budżetu powiatu za 2004 r. 
oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Za
rządowi Powiatu Strzeleckiego, za
opiniowanego pozytywnie przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w 
Opolu, Rada Powiatu jednogłośnie 
absolutorium udzieliła Zarządowi. 
Następnym punktem sesji była in
formacja Komendanta Powiatowego 
Policji w Strzelcach Op. o stanie bez
pieczeństwa i porządku publicznego 
oraz skuteczności działania Policji na 
terenie powiatu strzeleckiego w 2004 
r. W trakcie dyskusji radni zaakcen
towali gwałtowny wzrost kradzieży 
samochodów i znikomą wykrywal
ność tych przestępstw, zwrócili 
uwagę na drastyczny wzrost liczby 
nieletnich wchodzących w konflikt z 
prawem. Przychylając się do propo
zycji komendanta policji radni poparli 
ideę zainstalowania dodatkowych 
kamer monitorujących najbardziej za
grożone punkty w Strzelcach Op.

Częściowe rozwiązanie znalazł

Pomóżcie utrwalić ślad!

Stary Ujazd ma dawne tradycje 
strażackie. Sięgająjeszcze 1927 roku, 
bo właśnie wówczas powstała tu jed
nostka feuermanów. I oto na dwa lata 
przed jubileuszem 80-lecia Ochotni
cza Straż Pożarna dostała wspaniały 
prezent: nową remizę.

Choć właściwiej byłoby powie
dzieć, że właściwie to jąsobie sama... 
wyprosiła, wychodziła, a w dodatku 
- sama zbudowała, przynajmniej w 
części, a wcześniej - namówiła miesz
kańców wsi do wyłożenia trochę gro
sza.

Tylko że to wszystko po pierw
sze nie stało się od razu, jak nie od 
razu Kraków zbudowano. Właściwie 
zaczęło się już dość dawno temu. 
Jeszcze w 1993 roku za sprawą, czyli 
odnowieniem remizy, zaczął chodzić 
Edward Kunce.

Wtedy tak naprawdę chodziło się 
z czapką i ludzie pomagali. W wielu 
rodzinach w naszej wsi tradycja 
członkostwa w OSP przechodzi z ojca 
na syna, albo na córkę. Tak jest u mnie 
w rodzinie, tak jest w rodzinach mo
ich wielu kolegów - mówi Helmut 
Mehlich, który wstąpił do OSP w 
1980 r., a dziś prezes OSP. - Dlatego 
wtedy prawie każdy coś dorzucał, i 
to chętnie. Gmina też nas sporo wspo
mogła, gdy burmistrzem był Pawlak. 
Dała na projekt i na cegłę. Budowa 
ruszyła w 1995 roku. Zawsze też po
magali nam sołtysi: i ten obecny, pani 
Cecylia Kapica, i poprzedni - Wi
told Dziwis i całe rady sołeckie. Do
póki była taka możliwość - zawsze 
coś nam dołożyli. No i oczywiście 
mieszkańcy zaangażowali się w po
moc. Ale też były wówczas inne cza

problem konwojowania skazanych, 
na który od wielu lat zwracali uwa
gę radni. Jak poinformował komen
dant Lech Łyżwa, celem realizacji 
tego zadania komenda powiatowa 
otrzymała dodatkowo 5 etatów. 
Dzięki temu policjanci dotychczas 
konwojujący skazanych wrócą do 
służb patrolowych.

Rada oceniła zarówno stan bez
pieczeństwa jak i pracę strzeleckiej 
policji pozytywnie i tym samym 
jednogłośnie przyjęła informację 
Komendanta.

W dalszej części obrad Rada 
podjęła następujące uchwały:
1. w sprawie zmiany budżetu po

wiatu na rok 2005,
2. w sprawie dokonania darowi

zny na rzecz jednostki samo
rządu terytorialnego,

3. w sprawie udzielenia pełno
mocnictwa Dyrektorowi Ze
społu Szkół Ogólnokształcą
cych w Strzelcach Op. do skła
dania projektów z Europejskie
go Funduszu Rozwoju Regio
nalnego,

4. w sprawie wprowadzenia 
zmian dotyczącej określenia za
dań realizowanych przez po

sy i ludzi więcej we wsi było. A te
raz? Zostali starsi i dzieci. Reszta 
wyjechała do pracy w Niemczech 
lub Holandii. No bo gdzie indziej 
pracę dostaną? Ajeśli już, to za ile? 
Za 600 złotych? Kto za to będzie 
pracował...

- A wracając do budowy... Za
częło się dobrze, ale ten dobry okres 
nie trwał długo. Zabrakło pienię
dzy. 1 powiem szczerze - kontynu
uje Helmut Mehlich - gdyby w to 
wszystko nie włączył się Urząd 
Miejski w Ujeździe, a dokładniej 
rzecz biorąc - nie wziął tego na swo
je barki, do dziś byśmy remizy nie 
mieli. Na szczęście - wziął i remiza 
jest jak trzeba - na dwa boksy. Bu
dowa jednego z nich i fundamentu 
pod drugi to czyn społeczny miesz
kańców Starego Ujazdu. Dopiero 
potem do robót zaangażowano fir
my. Efekt? Bardzo dobry.

Pytam jeszcze o dzisiejszy stan 

wiat strzelecki, na które przezna
cza się w 2005 r. środki Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysoko-, 
ści środków na ich finansowanie,

5. w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale dotyczącej ustalenia wy
kazu wydatków, które nie wyga
sają z upływem roku budżetowe
go 2004

Na sesji Rada zapoznała się także 
z opinią Komisji Edukacji w sprawie 
wniosku Dyrektora Zespołu Szkól 
Zawodowych w Zawadzkiem doty
czącego wyrażenia zgody na urucho
mienie szkoły policealnej w Zawadz
kiem na bazie Zespołu Szkół Zawodo
wych. Mając na uwadze dotychczaso
we doświadczenia w zakresie nieuda
nego naboru do szkół uzupełniających, 
jak również nasycenie rynku pracy w 
zawodach ekonomicznych oraz niż 
demograficzny, Rada uwzględniając 
opinię Komisji Edukacji odrzuciła 
wniosek Dyrektora.

Kolejna sesja odbędzie się 25 maja 
2005 r. Jej głównym tematem będzie 
informacja Państwowego Powiatowe
go Inspektora Sanitarnego dotycząca 
stanu sanitarnego powiatu, w 2004 r.

OSP. Otóż strażaków-ochotników 
wcale nie jest tak mało: 30 członków 
bojowych, w tym - 6 kobiet. Określe
nie „bojowy” oznacza, że są to osoby 
przeszkolone, przebadane, mogące brać 
udział w akcjach. Doliczyć do nich trze
ba 4 członków honorowych. Uchwałę 
o nadaniu takiego tytułu przyjmuje za
rząd OSP w uznaniu zasług, czytaj: dłu
goletniej pracy na rzecz jednostki. 
Około 30 osób to tzw. członkowie po
pierający, niegdyś czynni strażacy.

OSP w Starym Ujeździe ma dwie 
sekcje młodzieżowe: chłopców i dziew
cząt, łącznie 22 młodych strażaków. I

Muszę przyznać, że obie są dość 
dobrze wyszkolone - mówi H. Meh
lich - i w zasadzie nie ma różnic mię
dzy nimi. Na turniejach radzą sobie na 
równi. Na przykład w lutym w Za
brzu, gdzie rywalizowały drużyny z 
czterech powiatów, dziewczyny zapo 
ły I miej sce, chłopcy drugie (a rok wći | 
śniej zwyciężyli). Gdybym miał to’ 
jakoś podsumować, zrobiłbym to tak: 
chłopcy są lepsi w sztafecie, dziew
czyny - w sprawnościach bojowych. 
Dodam, że i w teorii są niezłe: na przy
kład moja córka w turnieju wiedzy 
pożarniczej zajęła drugie miejsce w gru
pie gimnazjalistów, a więc widać, że 
też pójdzie w rodzinne ślady.

I skoro o tych śladach mowa, 
chciałbym zaapelować do wszystkich 
Czytelników o pomoc w ich utrwale
niu. Prawie 20 lat temu zniknęła nasza 
strażacka kronika. Nie mamy starych 
zdjęć strażaków ani dawnej remizy, 
nawet z dziejów tużpowojennych brak 
dokumentów. Możemy opierać się tyl
ko na tym, co pamiętają ludzie.
- Dlatego bardzo proszę - jeśli ma
cie Państwo jakieś pamiątki, doku
menty czy zdjęcia - wypożyczcie je, 
byśmy mogli odtworzyć dzieje na
szej Ochotniczej Straży Pożarnej.

http://tsol.benn.org/wiki/PilotCourseDuringSummerOf
http://tsol.benn.org/wiki/WhatisTsol


Wstęga na chodniku

Wstęgę - symbol oddania inwe
stycji do użytku - przecinano po ka
wałeczku. W ten sposób 5 maja przy 
udziale władz powiatowych i gmin
nych przekazano mieszkańcom Zim
nej Wódki 600 metrów chodnika, bie
gnącego wzdłuż ulicy Ujazdowskiej 
na drodze powiatowej nr 1455 O Ol
szowa - Ujazd. Tym samym został 
zakończony drugi etap inwestycji, 
której pierwszy etap wykonano w 
ubiegłym roku. Całkowita wartość tej 
inwestycji to ok. 190 tys. złotych, z 
Szego 176 tys. to koszt robót.
’ Zauważyć jednak należy, że in
westycja obejmowała nie tylko bu
dowę chodnika, ale i przebudowę 
skrzyżowania z drogą do Jaryszowa, 
poprzez wykonanie tzw. szykany 
(inaczej: ostrogi) kosztem jezdni. 
Mówiąc prosto: na jezdni pojawiło 
się coś w rodzaju wysepki, dzięki 
czemu ruch w tym miejscu został spo
wolniony. Głównym jednak celem tej 
przebudowy było zwiększenie bez
pieczeństwa.

Ten sam cel przyświecał budo
wie chodnika, dzięki któremu miesz

kańcy, a zwłaszcza dzieci, będą mogli 
bezpiecznie poruszać się po swojej 
miejscowości.

Dodajmy również, że odbiór prac 
nastąpił po opadach deszczu. Dobrze, 
że właśnie w takim momencie, bo moż
na było ocenić, czy wszystko zostało 
poprawione - mówi Andrzej Ful z 
Wydziału Dróg w strzeleckim staro
stwie. - A poprawki były, jak się oka
zało, konieczne, na co zwrócił nam 
uwagę jeden z mieszkańców wsi. Na
leżało zniwelować ściek przykrawęż- 
nikowy, poprawić spadki, a następnie 
ponownie ułożyć i utwardzić w nim 
betonową kostkę, potocznie mówiąc: 
dobić. Opady pokazały, że w tej chwili 
skrzyżowanie zostało skutecznie od
wodnione.

W ramach inwestycji wykonano 
również nowe oznakowanie poziome 
na skrzyżowaniu oraz pionowe w ca
łym zakresie ob/ęlym inwestycją. Nowy 
chodnik to jednak nie tylko bezpieczeń
stwo. Przyczynia się on również do 
zwiększenia estetyki miejscowości, a 
tym samym jej atrakcyjności dla po- 
tet tej alt n eh ti irystón v.

Indeks w 
kieszeni 
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wy" - z przygotowania zawodowe
go, który - dzięki olimpiadzie - ma 
zaliczony na ocenę celującą. Życzy
my mu, by równie śpiewająco zdał 
pozostałe przedmioty: język polski i 
obcy oraz matematykę, a w jego szko
le ten przedmiot jest najpopularniej
szy — zdecydowało się go zdawać aż 
75 proc, uczniów.

Późniejsze plany, już po otrzy
maniu świadectwa dojrzałości, to stu
dia na Politechnice Opolskiej, na kie
runku elektroenergetyka. Zadecydo
wały o tym dwa główne czynniki: po 
pierwsze - wizyta na uczelni w cza
sie trwania jej Dni Otwartych, kiedy 
zaproponowano mu indywidualny 
tok studiów, a to z kolei bardzo mu 
odpowiada, bo na jednym kierunku 
prawdopodobnie nie poprzestanie 
(być może drugim będzie automatyka 
lub informatyka), a po drugie - nie
zbyt duża odległość od domu; prze
cież względy ekonomiczne w dzisiej
szych czasach mają ogromne znacze
nie.

Czuwanie nad przygotowaniami 
Heńka do tegorocznej olimpiady to nie 
pierwszyzna dla jego nauczyciela, 
Andrzeja Barczuka. W ostatnich la
tach na swoim „koncie” może zapisać 
kilku uczniów - laureatów olimpiad 
na szczeblu okręgu i trójkę - na szcze
blu centralnym.

Nasza szkoła po prostu jest do
bra - krótko ocenia dyrektor ZSZ nr 1 
Eugeniusz Szymaniec. - Moglibyśmy 
łatwo doliczyć się przynajmniej 10 
laureatów olimpiad i konkursów 
przedmiotowych na szczeblu ogólno
polskim. Dla szkoły szczególnym 
powodem do dumy są bardzo wyso
kie lokaty naszych uczniów w Tur
niejach Młodych Mistrzów Techniki 
(a ten konkurs nie jest tylko spraw
dzianem wiedzy teoretycznej, ale 
przede wszystkim praktycznej, a 
wszystkie ich prace są prezentowa
ne), a także w Turniejach Wiedzy i 
Umiejętności Handlowo-Menedźer- 
skich. To na poziomie szkoły śred
niej, ale przecież co roku również nasi 
uczniowie szkoły zawodowej zostają 
laureatami różnego rodzaju konkursów 
i turniejów zawodowych na szczeblu 
centralnym. Te zwycięstwa w kon
frontacji z uczniami innych szkół są 
równie ważne, jak w przypadku 
uczniów technikum.

OFERTY PRACY

URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 
47-100 Strzelce Opolskie 

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - zawodowe
PIELĘGNIARKI STRZELCE OP. - średnie kierunkowe;
BARMANKA PIOTRÓWKA
SEKRETARKA STRZELCE OP. - średnie; - obsługa komputera
KSIĘGOWA STRZELCE OP. - doświadczenie
SZWACZKI (3osoby)
OBSŁUGA DZIURKARKI
(1 osoba) STRZELCE OP.
SZWACZKI STRZELCE OP. - zawodowe lub średnie kierunkowe;

- doświadczenie
SZWACZKI UJAZD - doświadczenie
DYSPOZYTOR PIOTRÓWKA - wyższe; - Pr. jazdy kat. B
MAGAZYNIER STRZELCE OP. - wykształcenie średnie rolnicze 

lub ogrodnicze
- prawo jazdy kat. B mile widziane C;

PRACOWNIK BUD. STRZELCE OP. - wykształcenie podstawowe 
lub zawodowe; doświadczenie

PRACOWNIK OCHRONY „Z-Y AZOTOWE” 
K-KOŻLE - licencja pracownika ochrony

OCHRONIARZ DOZORCA PROBOSZCZOWICE
CHECHŁO - wykształcenie średnie lub zawodowe

DEKARZ. POMOCNIK 
DEKARZA WG. ZLECŃ
LEKTORZY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1
JĘZYKA NIEMIECKIEGO STRZELCE OP.
KELNER JEMIELNICA - wykształcenie kierunkowe;

- staż pracy min. 1 rok;
- znajomość języka niemieckiego

POMOC KUCHENNA JEMIELNICA - wykształcenie kierunkowe;
- staż pracy min. 1 rok; dyspozycyjność

PRZEDS. HANDLOWY KRAJ - wykształcenie średnie;
- prawo jazdy kat. B

MURARZ 
BRUKARZ WG.ZLECEŃ
PRACOWNIK HURTOWNI STRZELCE OP. - wykształcenie min. średnie;

- obsługa komputera;
- komunikatywność

KIEROWCA NA TERENIE 
KRAJU

- prawo jazdy kat. C
- uprawnienia na dźwig HDS

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykształcenie średnic handlowe; 
ekonomiczne -obsługa komputera

- znajomość branży budowlanej
PIEKARZ STRZELCE OP. - wykształcenie zawodowe kierunkowe

- staż pracy 4-5 lat
BARMAN STRZELCE OP. - aktualna ks. Zdrowia
MECHANIK SAM. STRZELCE OP. - wykształcenie zawodowe lub średnie

- staż pracy 2 lata - prawo jazdy kat. B
DIAGNOSTA SAM.
/z możliwością przyuczenia 
do zawodu /

STRZELCE OP. - wykształcenie średnie 
techniczne lub samochodowe

LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP.
ELEKTRYK KOLONOWSKIE - wykształcenie zawodowe kierunkowe

- uprawnienia na suwnicę 
/niekoniecznie/

PRAC. KWIACIARNI ZAWADZKIE - wykształcenie średnie
BARMAN STRZELCE OP. - mile widziana osoba studiująca
FRYZJERKA STRZELCE OP. - wykształcenie zawodowe kierunkowe
REFERENT SPECJALISTA
D/S IMPORTU

STRZELCE OP. - wykształcenie wyższe ekonomiczne
- staż pracy 2 lata
-j. angielski biegle w mowie i piśmie

MONTER WIĄZEK DYLAKI;
KRAPKOWICE

- wykształcenie zawodowe
- manualność; rozróżnianie kolorów

MECHANIK MASZYN KRAPKOWICE
ŚLUSARZ - SPAWACZ ZAWADZKIE - uprawnienia spawalnicze; 

gazowe i elektryczne
SEKRETARKA ZE
ZNAJOMOŚCIĄ KSIĘGOW

PIOTRÓWKA - wykształcenie średnie lub wyższe;
- znajomość j. ang. lub niemieckiego

PRAC. BIUROWY
ELEKTRONIK

DYLAKI - wykszt. wyższe, znajomość j. ang. 
lub niemieckiego, znajomość programu 
Auto Cad

SPECJALISTA DS. KADR 
I PLAC

STRZELCE OP. - kontakt PUP

Katalog strzeleckich firm OFERTA DLA ROLNIKÓW

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich planuje | 
wydać katalog firm z terenu gminy Strzelce Opol
skie. Katalog będzie miał charakter książki teleadre- 
sowej, z podziałem na branże, tak, aby mieszkańcy 
mogli szybko znaleźć potrzebny np. zakład pro
dukcyjny lub punkt usługowy. Wpis do katalogu 
będzie bezpłatny, koszty wydania pokrywa Urząd 
Miejski.

Zgodnie jednak z ustawą o ochronie danych 
osobowych, na przetwarzanie danych trzeba uzy
skać akceptację przedsiębiorcy. Każdy więc, kto 
widzi potrzebę obecności w takim katalogu, musi i 
na to wyrazić zgodę.

Dla ułatwienia, zamieszczono poniżej druk, 
który po wypełnieniu można odesłać na adres Urzę
du Miejskiego w Strzelcach Opolskich pl. Myśliw
ca 1, lub przesłać faksem na nr 461 22 88. Druk 
można także złożyć w kancelarii ratusza (pok. nr 
2), lub w referacie Inicjatyw Gospodarczych (pok. i 
nr 27). Dodatkowe wyjaśnienia przedsiębiorcy uzy
skają pod numerem telefonu 404 93 58.

-------------------------------------------------------------------------------- !
Nazwa Firmy.............................................................................. I

Imię i nazwisko

Adres

Deklaracje zbierane będą do 31 maja br.

Nr telefonu................................................................................. I

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez > 
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich z siedzibąw Strzel- ' 
cach Op., pl. Myśliwca 1, w celu wykorzystania ich w | 
Spisie Teleadresowym Gminy Strzelce Opolskie, w rozu- | 
mieniu przepisów ustawy ochronie danych osobowych . 
(Dz.U. Nr 133 z 1997r. poz. 833).
Jestem poinformowany o prawie wglądu do swoich da- | 
nych i do’ ich poprawiania.

Podpis.........................................................

Izba Rolnicza w Opolu 
Biuro Powiatowe 

w Strzelcach Opolskich 
ul. Gogolińska 2a 

czynne od wtorku do piątku: 70,)-15°" 
tel. 463-36-70, kom. 0608-463-363

Świadczymy pomoc w wypełnianiu wniosków:
- „Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych” 

termin składania do 15 maja!
- „ Inwestycje w gospodarstwach rolnych”

- „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu 
zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu” 

- „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 
i poprawy dobrostanu zwierząt”

- inne.
Organizujemy również szkolenia komputerowe, szkolenia dotyczące 

funduszy z UE i na inne tematy, które interesują rolników. 
W Izbie Rolniczej istnieje także możliwość skorzystania 

z. bezpłatnej porady radcy prawnego.

ZAPRASZAMY



CO TO JEST WYCHOWANIE, KTO WYCHOWUJE
Na temat wychowania wypowia- 

dająsię niemal wszyscy: filozofowie, 
politycy i naukowcy, rodzice i na
uczyciele. Stworzono wiele koncep
cji wychowania, napisano na ten te
mat mnóstwo podręczników akade
mickich i poradników dla „przecięt
nego zjadacza chleba”.

Widać to nie tylko ważna rzecz, 
ale także bardzo trudna. Tym bar
dziej, że jest to proces, któremu pod
lega każdy człowiek od momentu na
rodzin. Proces obejmujący, według 
znawców tej problematyki, świado
mie organizowaną działalność, opartą 
na stosunku między osobą wycho
wującą a osobą wychowywaną. Dzie
ci i młodzież podlegają temu proce
sowi we własnym domu, w przed
szkolu oraz w szkole. Niebagatelny 
wpływ na ich wychowanie mają tak
że rówieśnicy, a w ostatnich latach 
również telewizja, internet, prasa.

Wychowawcą swojego dziecka 
jest każdy rodzic. Również każdy 
nauczyciel jest wychowawcą swo
jego ucznia.

Od kiedy jestem matką, zadaję 
sobie i innym pytanie: do czego wy
chowujemy dzieci? Do przyszłości? 
Do dorosłości? Moralności? A może 
do szczęścia? Albo miłości? To bar
dzo trudne pytanie. Niełatwo znaleźć 
na nie jednoznaczną odpowiedź. My
ślę, że najważniejsze jednak jest wy
chowanie do odpowiedzialności. 

Twierdzę bowiem, iż właśnie odpo
wiedzialność jest moralnym obowiąz
kiem każdego, w.pełni ukształtowa
nego, dorosłego i dojrzałego człowie
ka.

„Być człowiekiem, to właśnie 
być odpowiedzialnym. To czuć, 
kładąc swoją cegiełkę, że bierze 
się udział w budowie świata” przy
pominał Jan Paweł II, nasz rodak, 
wielki moralny autorytet.

Uważam, że słowa te oddają w 
pełni znaczenie cechy, uważanej za 
jednąz najważniejszych, dla człowie
ka. Każdy powinien pamiętać za
wsze, że ponosi konsekwencje swych 
czynów. Powinien wiedzieć także, że 
nie jest jedyny na świecie i podejmu
jąc jakiekolwiek decyzje pamiętać, że 
nie dotyczą one tylko jego. Tylko 
wtedy może być on autorytetem, je
śli nie uchyla się od odpowiedzialno
ści, jeśli potrafi być osobiście odpo
wiedzialny za głoszoną prawdę i brać 
na siebie odpowiedzialność za in
nych, lub za coś. Człowiek odpowie
dzialny jest sprawiedliwy wobec sie
bie i innych w tym sensie, że potrafi 
przyznać się do błędu i ponieść kon
sekwencje za swoje działanie, postę
powanie. Człowiek odpowiedzialny 
to taki, na którym inni mogą polegać.

Z tą cechą łączy się roztropność, 
która już samą nazwą budzi respekt i 
podziw. Cnota ta jest często słusznie 
utożsamiana z mądrością, zdolnością 

posługiwania się zdobytą wiedzą i do
świadczeniem w chwalebnym celu 
służenia dobru ogółu, dobru społecz
nemu, ludzkiemu. Jest to cecha ak
tywności umysłu. Rozum umożliwia 
nam rozważne działanie aby osiągnąć 
cel, jakim jest dobro. Dobro może być 
różnie postrzegane przez różnych 
ludzi. Dla jednego będzie to zapew
nienie właściwych warunków życia, 
dla innego utrzymanie przy życiu, 
czy rozwój zawodowy.

Roztropność związana jest z 
umiejętnością czerpania zarówno ze 
swoich, jak i cudzych doświadczeń 
oraz z właściwą oceną rzeczywisto
ści. Obydwa te składniki powiązane 
ze sobą pozwalają budować rzetelny 
obraz rzeczywistości, a połączone z 
umiejętnością wysłuchiwania cu
dzych racji, dyskutowania i wycią
gania z tych dysput wniosków, dają 
możliwość zyskania bardziej sku
tecznych środków. W rezultacie pro
wadzi do wypracowania nowych, 
być może, bardziej słusznych metod 
postępowania.

Kolejna bardzo ważna cecha to 
umiejętność przewidywania wszyst
kich skutków działania tj. tych praw
dopodobnych i tych mniej prawdo
podobnych, ale możliwych. Zawsze 
może się zdarzyć, że jednak nie 
wszystko zostało przewidziane. 
Osoba roztropna zostawia sobie mały 
margines na zdarzenie nieoczekiwa-

I DO CZEGO?
ne. Taka elastyczność w działaniu 
daje gwarancje powodzenia. Cechą 
ludzi roztropnych jest również za
pobiegliwość, dzięki której możliwe 
jest pokonanie wszelkich przeciw
ności, trudów i przeszkód.

Powinniśmy być zatem świadomi, 
że wychowanie to:

taka działalność, która ma pod
stawowe znaczenie dla kształto
wania OSOB Y oraz stosunków 
międzyludzkich i społecznych 
uruchamianiepotencjałuw czło
wieku, wydobywanie w nim tego 
co cenne, a ukryte 
nauka podejmowania odpowie
dzialności za siebie samego, za 
życie własne i innych

Każdy człowiek ma swój udział 
w budowie rzeczywistości. Chciała- 
bym, jako rodzic i pedagog, zawsze 
być odpowiedzialna. Chciałabym, 
aby moje czyny i decyzje były za
wsze przemyślane i nikogo nie 
krzywdziły. Chciałabym umieć do 
tego właśnie wychować własne dzieci 
i pomagać innym rodzicom w tru
dzie wychowywania ich dzieci.

Ufam, że tego chcą wszyscy ro
dzice i wszyscy nauczyciele.

Małgorzata Łoskot
Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Strefa 
aktywności 
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Co dzieje się z nimi teraz? Są na 
etapie procedury przetargowej - wy
boru wykonawcy robót, a te w cało
ści muszą zakończyć się do 30 listo
pada tego roku, i to w przypadku obu 
zadań.

Powierzchnia Strefy Aktywności 
Gospodarczej w Olszowej to 225 ha 
- mówi Aniela Melson odpowiadają
ca w Urzędzie Miejskim w Ujeździe 
za realizację obu projektów. - Całko
wity koszt uzbrojenia go w sieć wo- 

•dociągową (8,3 km) i kanalizacyjną 
(ponad 7,4 km) wyniesie 4,7 min zł. 
Dzięki zakwalifikowaniu go do 
ZPORR otrzymamy jego dofinanso
wanie z Europejskiego Funduszu Roz
wój u Regionalnego w wysokości 75 
proc.; 10 proc, kosztów pokryje do
tacja budżetowa, a z własnych środ
ków gmina przeznaczy na realizację 
tego zadania ok. 700 tys. zł. Podobne 
proporcje podziału środków zostaną 
zachowane przy drugiej inwestycji. 
Budowa drogi zbiorczej o długości 
1,421 km, która w pewnym sensie 
wyznaczać również będzie granicę 
pomiędzy wsią a Strefą Aktywności 
Gospodarczej, kosztować będzie pra
wie 3,4 min zł. Ijak poprzednio - sko
rzystamy z 75 proc, dofinansowania 
z EFRR, 10 proc. - z budżetu pań
stwa, natomiast pozostałą część, czyli 
ok. 506 tysięcy złotych pokryje z 
własnych środków gmina - końc 
A. Melson.

Pierwsze miejsce dla Kolety!
W ostatnim dniu marca odbyły się 
w opolskim MDK finały V Kon
kursu Języka Niemieckiego dla 
Gimnazjalistów zorganizowane 
przez Towarzystwo Społeczno- 
Kulturalne Niemców. Jak i w 
dwóch minionych latach strzelec
kie Gimnazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi reprezentowała 
uczennica obecnej klasy IIIB Ko- 
leta Dudek. Aby dostać się do fi
nału, należało na szczeblu gmin
nym uzyskać co najmniej 90% 
maksymalnej ilości punktów. 
Wraz z Koletą w tym etapie wzię
ły udział jej koleżanki z klasy: 
Monika Hurek i Marzena Odro- 
bińska oraz Anna Kauza, Andrea 
Sus (obie z IIB) i Pascal Ochmann 
z IB. Koleta dostała się do następ
nego szczebla rywalizacji, pozo

stali uczniowie Gimnazjum, mimo dobrych wyników, mieli nieco mniej szczę
ścia. W dwóch poprzednich finałach Koleta osiągnęła czwartą oraz trzecią 
lokatę, w tym roku była więc nadzieja na zajęcie upragnionego najwyższego 
miejsca. Spośród ponad siedemdziesięciorga uczestników po teście rozumienia 
tekstu słuchanego do części ustnej zakwalifikowano tylko ośmioro uczniów, 
którzy zostali również laureatami konkursu. Dodajmy, że tytuł laureata otwie
ra drzwi do dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej. Po rozmowie z jury i długiej 
chwili oczekiwania na podliczenie punktów nastąpiło uroczyste ogłoszenie 
listy zwycięzców, a nasza uczennica znalazła się na najwyższym miejscu. 
Gratulujemy serdecznie Kolecie zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów 
tej miary podczas olimpiad języka niemieckiego dla uczniów szkół średnich! 
Robert Stelmach

XV Opolskie Dni Kultury Antycznej

Fizyka po angielsku,
czyli wielki sukces uczniów z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.

W tegorocznych obchodach XV 
Opolskich Dni Kultury Antycznej 
(25 - 28 kwietnia), organizowanych 
jak co roku przez Katedrę Cywiliza
cji Śródziemnomorskiej Instytutu 
Historii Uniwersytetu Opolskiego 
oraz Koło Opolskie Polskiego Towa
rzystwa Filologicznego i studenckie 
Koło Miłośników Antyku, po raz 
pierwszy wzięła udział młodzież 
strzeleckiego LO. Ośmioro 
uczniów różnych klas pod kierunkiem 
dr Beaty Gaj przygotowało insceni
zację na uroczyste rozpoczęcie im
prezy. Wybrane Pieśni Horacego w 
wykonaniu uczniów LO wzbudziły 
szczery podziw publiczności, a 

zwłaszcza tych studentów, którzy 
ciągle jeszcze mają kłopoty z łaciną. 
Uwieńczony laurem (z bukszpanu) 
Łukasz Kwiatkowski jako Horacy- 
Narrator przedstawił główne wątki 
poezji horacjańskiej i kwestie jej re
cepcji.

Utwory recytowały:
Magdalena Bolechowska, Anna 
Garbela, Karolina Kopacz, Małgo
rzata Kusińska, Wanda Sordoń, 
Karina Szłapa i Aleksandra Szy- 
biak. Poezja jest mocą zdolną prze
ciwstawić się niepokonanej sile śmier
ci: NON OMNIS MORIAR („nie 
cały umrę”) - brzmiały ostatnie sło
wa inscenizacji.

Bartosz Piwowarczyk w środku

Instytut Fizyki Teoretycznej we 
Wrocławiu, we współpracy z grupą 
nauczycieli uczących fizyki, zorga
nizował Konkurs kwalifikacyjny 
do udziału w Międzynarodowej 
Letniej Szkole dla Młodych Fizy
ków. Konkurs realizowano w ramach 
programu Young Physicists, którego 
celem było wyławianie młodych, uta
lentowanych ludzi o zainteresowa
niach naukowych.

Do I etapu (14 luty 2005 ) kon
kursu przystąpiło 50 uczniów z całej 
Polski. Zadanie polegało na napisa
niu eseju w dwu wersjach języko
wych: polskim i angielskim, najeden 
z czterech zaproponowanych tema
tów. Do drugiego etapu zakwalifiko
wało się 14 uczniów z całego kraju, w 
tym dwóch z Zespołu Szkół Ogólno
kształcących w Strzelcach Op.: Ma
riusz Tarnopolski (I d) i Bartłomiej 
Piwowarczyk (II a).

Zadaniem uczestników II etapu, 
który odbył się 2 maja 2005 roku, 
było przetłumaczenie najęzyk angiel

ski tekstu z zakresu fizyki oraz 
udzielenie pisemnej odpowiedzi na 
dwa pytania również w języku an
gielskim.
Do III etapu zakwalifikowało się 
czterech uczniów, wśród których 

Mariusz Tarnopolski z tyłu

znaleźli się Mariusz i Bartek.
Nagrodągłównądla dwóch uczest- . i 

ników III etapu był wyjazd do Wa- * 
terloo w Kanadzie, aby tam wziąć I 
udział w trwającej dwa tygodnie Mię
dzynarodowej Letniej Szkole dla 
Młodych Fizyków.

Nasi uczniowie, mimo że nie 
otrzymali głównej nagrody, to sukces 
ich można nazwać wielkim, bo zajęli , 
III i IV miejsce w skali kraju. 
Jako opiekun uczniów, dziękuję zazW 
pomoc w ich przygotowaniu nauczy-** j) 

ciełom j. polskiego mgr Lidii Poźniak . 
oraz nauczycielom j. angielskiego mgr t
Marii Gomole i mgr Dominice Lelic- - 
kiej.

Mam nadzieję, że Mariusz i Bar
tek będą dalej trwać w rozwijaniu 
swoich pasji, bowiem I i

„Wcześniej czy później zwycię- ! 
ży ten, kto wierzy w swoje zwycię- 
Stwo”

nauczycielka fizyki ZSO I ? 

w Strzelcach Op. "
mgr Danuta Bańkowska ?



“* HISTORIA *** HISTORIA *** HISTORIA “* HISTORIA *** HISTORIA *** HISTORIA ***

Między ślubem, wizją, a... palcem Bożym
nalnej pisowni auto
ra: "Rola oma - Pią
tek Antoni” i dalej: 
„gnojok, szopka na 
drżewo, basyn na 
gnojówka!, dómek 
mięszkalny, hlyw, są
siad Przibył, pomia
ry od średnice, plan 
situacęiny na Szcze
panku”. Wczytuję 
się w te słowa, jak w 
poezję-staropolsz- 
czyzny bez obcych 
naleciałości. Pisząc 
Antoni słyszał swoją 
mowę i próbował ją 
właściwie zapisać. 
Nie pisze na przy
kład „pole”, ale 
„rola”, nie „basen na 
gnojówkę”, ale „ba
syn na gnojówka!”. 
Tak bowiem słyszał i 
chciał być uczciwy. 
To nie tylko auten
tyczne, ale i rzetel
ne.

I Nie wiem co jest takiego fascynu
je w Ziemi Strzeleckiej - czy Góra 
i Anny z Kalwarią, Dróżkami Pana 
izusa i Matki Boskiej oraz monumen- 
1 Czynu Powstańczego, pod którym 
■V największy, z doskonałą aku- 
(/amfiteatr, osadzony na pagór- 
l^iorosłych buczyną czy skromne 
iiy, tu i ówdzie pojedyncze już ko- 
dólki drewniane? Chciałbym przypo- 
aieć jeden z nich, a właściwie jego 
jowego”... budowniczego. Mniej wię- 

w połowie drogi ze Strzelec do Je- 
ielnicy jest jedna z licznych, nie naj- 
nększych wsi tego regionu - Szczepa- 
tł Mieszka tu około 600 osób.

Tu zdarzyła się historia godna i fil- 
uiżarliwej pamięci. To historia zwy- 
kj rodziny cieśli - Antoniny i Anto- 
iegn piątków oraz drewnianego ko- 
:ioła pw. Nawiedzenia Najświętszej 
tayi Panny. Mimo głębokiej analizy, 
'tej prostej historii można zobaczyć 
dałanie czegoś więcej, niż realizacji 
Iko ludzkich ambicji, należy wyraź- 
iedać świadectwo działania dyskret
no Pana Boga. Często czekamy na 
i albo mówimy o nim, a sprawa prze- 
tózi obok nas jak powiew zefiru i jej 
'zauważamy.

Tróćmy zatem do naszego Anto 
[ niego Piątka. Urodził się w 1883 

'.-.w Strzelcach, Opolskich, po ślu- 
E Antoniną zamieszkał w Szczepan- 
i Tu umarł w 1967 roku, pochowany 
uz z żoną na cmentarzu w Jemielni- 
f.W Szczepanku zrealizował swój ślub, 
ty też marzenie - zbudował kościół, 
wykły cieśla, mając już mocno sfaty- 
waneręce, nogi, po kilku wypadkach 
leumatyzmie. Dobry fachowiec, ja- 
d na Górnym Śląsku jeszcze 20 - 30
temu było sporo...
Jeszcze słowo o pisowni nazwiska, 

iaję zapis „Piątek”, gdyż taki znaj-

ntoniego podpisywanych, choć a w 
lateriałach o nim niektórzy autorzy 
odają czasami zapis „Piontek”. Cie- 
laurodził się w końcu XIX wieku. Gdy 
liczyła się I wojna miał już 35 lat. 
idy zaczynała się II wojna miał lat 56. 
idy zaczął przenosić i na nowo budo- 
rckościół miał już lat 73. Czy niejest 
>irracjonalne, mając 56 lat musiał 
rzywdziać mundur Wehrmachtu, a 
odejmować nową budowę w wieku lat 
!? Cieszył się jeszcze krótko finałem, 
unykając oczy mając lat 84. Był z 
aada-pradziada Ślązakiem. „Polska” 
ko idea, a zapewne i ojczyzna oraz 
owa nie były mu obce, ani nieprzyja-

Jopatrzmy na odręczne szkice pla 
. nu sytuacyjnego kościoła drewnia- 
ego. Materiały te uzyskałem dzięki 
pliwości Wojewódzkiego Konserwa- 
ra Zabytków w Opolu z jego archi- 
m. Są podpisane dumnie. Z pełną 
wagą swej wartości jako fachowca: 
Przekrój wykonawczy STRZEPA- 
EK. Piątek Antoni Mistrz Ciesielski, 
lia 15.1.57” Potem kolejne opisy, 
lóre podaję jako przykłady w orygi-

Dlaczego wzięto go do wojska w wie 
ku 56 lat? Ano, realizowano po
prawnie niemieckie prawo. Może i tam 

za bardzo nie Był w wojsku potrzebny, 
ale lepiej takiego Piątka mieć na oku, a 
prawo mówiło, że może służyć do 60 
roku życia. Więc służył w mundurze 
Wehrmachtu. Losy wojny zagnały go 
na Ukrainę, na Krym, później zaś wy
lądował w Sandomierskiem. Jak był 
postrzegany na tej ścieżce wojennej? 
Chyba mało przychylnie, choć oczy
wiście, nikt tego oficjalnie z tubylców 
nie mówił wprost. Wojna to wojna, dla 
zwycięzców też. Ajak widzi się kogoś w 
mundurze obcego wojska to lepiej być 
ostrożnym. I tu zaczyna się kolejny 
fascynujący rozdział tej „dyskusji z 
Panem Bogiem".

W Sandomierzu spotyka młodego 
wtedy jeszcze księdza - Polaka, po stu
diach rzymskich, Franciszka Jopa. Pią
tek zwierzył się mu z ludzkich wątpli
wości. Jeszcze przed wojną jechał na 
motocyklu. Uległ jednak wypadkowi. I 
to ciężkiemu. Szczególnie ciężkie były 
obrażenia głowy. Kiedy po 70 godzi
nach wrócił do świadomości, był prze
konany, że życie zostało mu podaro
wane jeszcze raz. Myśl ta nie opusz
czała go, ale wojna zahamowała spra
wę. Ślubował bowiem za powrót do zdro
wia ...wybudować kościół. Gdy znalazł 
się w Sandomierzu, podobno miała się 
mu objawić Matka Boska i przypomnieć 
o budowie kościoła. Niektórzy nawet 
cytują„dokładnie” Matkę Boską: „Pią
tek - wybudujesz mi kościół”. Nawet 
miała pogrozić palcem, że przedwojen
nego ślubu nie zrealizował. I co z tych 
wojennych zwierzeń? Na razie miał 
nadzór nad materiałami budowlanymi 
przy budowie niemieckiego lotniska. 
Materiały były też potrzebne przy re
moncie kościołów w Sandomierskiem, 
które nadzorował poznany ks. Jop. Ale 
materiały to nie to samo, co nowy ko
ściół. Jak to zatem: wehrmachtowiec i 
ksiądz Polak? Oficjalnie, po wojnie 
dekretem papieskim ks Jop został bi
skupem w królewskim Krakowie. 
Którzby nie marzył o Krakowie i nie 
chciał tu pozostać na zawsze? Nieste
ty, nie było to pisane młodemu bisku
powi. Został ordynariuszem diecezji 
opolskiej, wtedy jeszcze tylko jako 
„biskup w Opolu”, bo formalnie diece
zji jeszcze nie było. I wszystko znów 
mało legalne, bo władze komunistycz
ne nie chciały słyszeć ani o nowej hie
rarchii, ani o diecezjach.

Kiedy w Polskiej Nowej Wsi pod 
Opolem postanowiono wznieść 
nowy, większy, murowany kościół, 

chciano zachować stary, drewniany. 
Było jednak więcej chętnych na ten 
zabytek, bo utrudniając różnymi spo
sobami budowę nowych kościołów, cza
sami władze państwowe wyrażały zgo
dę na przenosiny zabytkowych. W ko
lejce stanęły gromady we Wrzoskach, 
Domecku, a nawet Parzymiechach pod 
Olesnem. Ostatecznie ks. bp F. Jop przy
pomniawszy sobie ślub poznanego w 

czasie wojny żołnierza zadecydował, że 
kościół może być przeniesiony do 
Szczepanka. Antoni Piątek, wytworny 
cieśla, wiedział jak oznakować metalo
wymi tabliczkami każdą belkę przed 
rozbiórką by potem na nowo wszyst
ko złożyć, jak dzisiejsze klocki lego.

Kościół w „detalach” konnymi wo
zami przewożono na stację kolejową 
do Komprachcic i podobnym sposo
bem odbierano w Strzelcach Op., by do
wieźć je na prywatne pole Antoniego 
Piątka, gdzie miał kościół stanąć.

pierw odbyła się w Polskiej No 
wej Wsi uroczystość „pożegna

nia”. czyli ostatniego nabożeństwa. 
Trzeba też było załatwić szereg formal
ności. Potrzebne wreszcie były i nowe 
materiały, nie tylko na zaplanowaną 
przez Antoniego Piątka kryptę pod ko
ściołem, zamienioną potem na salkę 
katechetyczną ale i na częściową re
konstrukcję zmurszałych już części, co 
wyszło dopiero przy rozbiórce. Uzy
skać jednak przydział odpowiedniego 
drewna była to karkołomna sztuka. 
Ratowało sprawę, że była to renowacja 
przenoszonego zabytku. Antoni Piątek 
nie był zamożnym człowiekiem. Nie
wielkie oszczędności i renta były „głów
nymi” dochodami. Miał też niewielkie 
pole, z którego część podarował pod 
kościół. Zdarzyło się, iż żona jego po
szła na pole ukosić zielonki dla trzody 
chlewnej. Przychodzi, a tu brakuje jed
naj świnki. Pyta męża co się stało, czy 
uciekła, czy ktoś jąukradł. „Brakowało 
pieniędzy na kościół, to sprzedałem" - 
odpowiada Antoni. Innym razem przy
szła wiadomość, że na stację kolejową 
w Strzelcach dotarł wreszcie długo ocze
kiwany transport drewna, a tu połu
dnie, sobota. „Osiowe” spokojnie sobie 
leci. Kto rozładuje, kto przywiezie do 
Szczepanka? Uparty Antoni, gdy ludzie 
rankiem w nie
dzielę szli do 
kościoła w Je
mielnicy wi
dzieli, że droga 
jest zatarasowa
na. Piątek zmu
sił sąsiadów do 
pomocy, by 
zwieźć drewno i 
nie płacić osio
wego. Miał też 
cieśla pewien 
dylemat. Prace 
przy przenosi
nach nie posu
wały się zbyt 
rączo. Wyko
nywał je do
kładnie, ale nie zawsze życzył sobie tej 
pomocy sąsiedzkiej., gdyż podobno 
Matka Boska miała mu powiedzieć, iż 
będzie tak długo żył, aż nie wybuduje 
kościoła, co zrozumiał dokładnie, a 
chciał jeszcze pożyć. Czasami więc 
część pracy... dewastował, by móc coś 
tam poprawić i dłużej budować. Gdyby 
nie biskup Jop może by i nie postawił 
kościoła, gdyż miejscowy ksiądz pro
boszcz początkowo nie bardzo zgadzał 
się na utworzenie filii parafii, chciał 
mieć wszystkich wiernych u siebie. Ze 
swoimi problemami udawał się wiec Pią
tek bezpośrednio do księdza biskupa.

Miał kłopoty ze słuchem. Podob
nie taka rozmowa wyglądała czasami 
komicznie. Piątek siadał bardzo blisko 
księdza biskupa, który mówił mu gło
śno do ucha. Pan Piątek odpowiadał, a 
ksiądz biskup cieszył się, że może po
słuchać pięknej starej mowy i nie po
zwolił kurialistom w czasie takiej wizy
ty przeszkadzać. Wspomniana zaś 
wyżej krypta - salka - była nie bez 
kozery budowana. Piątek umyślił so
bie, że tu z żoną po śmierci spoczną. 
Ha. ale trafił na „rzymskiego prawni
ka”, jak niektórzy określali nieoficjal
nie swego ordynariusza. To nie prze
lewki. Prawo kanoniczne nie pozwala 
na takie pochówki i obecnie. W tej 
materii rozmowy obu były do nawet 
dość ostre. Nie znaczy to, że ksiądz 
biskup Jop nie przyjmował Piątka ser
decznie, jako swego starego przyjacie
la. Gdy dzieło zostało ukończone bi
skup wystarał się o papieski medal „Pro 

Ecclesiae et Pontifice” /Za Kościół i 
Papieża/. Władze państwowe nie mo
gły być gorsze, nie chcąc przyznać 
Piątkowi wyższej renty, ani tzw. krzy
ża chlebowego, któryby te rentę pod
niósł, przyznały mu Złoty Krzyż Za
sługi - honorowy, bez jakichkolwiek 
gratyfikacji. I z tymi odznaczeniami 
była znów rzecz zabawna. Chodząc po 
wsi Cyganki skradły odznaczenia, ale 
ku podziwowi otoczenia udało się je 
odzyskać. Jednego jednak Piątek się 
nie spodziewał. Musiał zgodzić się z 
odmowąpochowania w krypcie, ale za 
to na cmentarzu w Jemielnicy uroczy
stości pogrzebowej przewodniczył sam 
ks bp ordynariusz F. Jop.

rewniany kościół z Polskiej No 
wej Wsi, o rozmiarach w przyzie

miu; 20,80 x9,3o m, zaś wieża wyso
ka na 19,1 o metrów, dziś również w 
Szczepanku nosi imię Nawiedzenia Naj
świętszej Maryi Panny. Scena spotka
nia Maryi z Elżbietą wymalowana jest 
w centralnej części ołtarza regencyj
nego, w drugiej ćwierci XVIII wieku. 
Jest to kompozycja artystyczna póź
nego baroku - regencji - o bogatej de
koracji ażurowej, z bramkami po bo
kach oraz rzeźbami aniołków, św. Anny 
, św. Joachima, św. Józefa z Dzieciąt
kiem, św. Barbary. Są też dwa ołtarze 
boczne św. Urbana-papieża oraz św. 
Rocha , bardzo popularnych na Śląsku 
patronów, za przyczyna których wsta
wiano się o opiekę w czasie wichru i 
burzy oraz wzywano o uzdrowienie z 
zarazy, różnych chorób, czczono ich 
jako patronów winiarzy, pszczelarzy, 
ogrodników, ale i opiekujących się cho
rymi. Kościół w Szczepanku był usta
wiony na osi wschód - zachód, czyli 
określany w sztuce, jako orientowany. 
Wejście główne od zachodu. W ciągu 
całego dnia, szczególnie latem, można

Rekonstrukcja kościoła 
w Szczepanku

było obserwować, iż słońce przez cały 
dzień ogrzewa swymi promieniami 
obiekt. Był budowany w latach 1666- 
1668, z trójbocznym prezbiterium. Ma 
ostry dach siodłowy, przykryty gon
tem, mogący łatwo odprowadzić wodę 
deszczowąpozajego obręb. Na środku 
kalenicy ma sygnaturkę z latarnią tzn. 
oknami wpuszczającymi, wg zamysłu 
konstruktorów światło do środka. Ba
niasty, cebulasty, barokowy hełm kry- 
je sygnaturkę. Na szczycie zaś jest cho
rągiewka z datą 1707, z czasów remon
tu. Sygnaturka była dzwonem ogłasza
jącym najważniejszą część mszy świę
tej - Przeistoczenie. Były też inne 
dzwony umieszczone w wieży, od stro
ny zachodniej, zwieńczonej tak samo 
jak sygnaturka. W Szczepanku nie ma 
starej chrzcielnicy, która pozostała w 
Polskiej Nowej Wsi. Jest jednak coś 
fascynującego w tej budowli; Przyglą
dając się dokładniej ścianom, obróbce 
półkolistych obramowań okiennych, 
drzwi wejściowych, detalom ołtarzy, 
czy niewielkiego chóry wspartego na 
słupach wzmocnionych zastrzałami do
tykamy i widzimy ślady roboty cie
sielskiej. To jest cały smak mozołu i 
miłości człowieka. Przecież obrabia
jąc kloce drewniane cieśla miał na 
myśli swego Stwórcę. Musiał je obro
bić ręcznie, precyzyjnie, a czasami 
narzędzie trafiło na.inaczej rozłożone 
słoje i uderzenia zmieniały jakby pier
wotny zamysł - stąd ślady jego pracy. 
Po przeniesieniu do Szczepanka i ukoń
czeniu budowy odbyło się uroczyste 

poświęcenie, w niedzielę 12 sierpnia 
1962 roku. Z dawnej parafii przyjecha
ło około 700 osób. Konsekratorem nie 
był kto inny tylko ks bp Franciszek Jop. 
Przywieziono też specjalny dar - od
nowioną monstrancję, a trzy dziewczy
ny: Margot Buhl, Małgorzata Nizik i 
Helena Hollewa oraz Henryk Ocik za
prezentowali specjalnie napisany wiersz 
powitalny, złożony z ponad ...20 zwro
tek, z których tylko początek przyta
czamy:
Nasz kościółek,. Nawiedzenia ", 
Dziwnie swoje miejsca zmienia. 
I pewnego raz poranku. Przeniósł się 
tu. do Szczepanku.
CUD! Że stary Antoś Piontek 
Dał historii tej początek.
Uzdrowiony wprost cudownie, 
Spełnił ślub, co dał, dosłownie.
Stanął tu Kościółek - Matka. 

Przyszła z Polskiej Wsi czeladka, 
I z dziekanem swym Gustawem, 
Chce opiewać jego sławę.
Wspomniany w wierszu ks Gustaw, to 

proboszcz Ponde z Polskiej Nowej Wsi. 
za którego to czasów doszło do prze
niesienia kościółka w latach 1957 - 
1960. Budował nie tylko nowy kościół, 
ale serdecznie współpracował ze Szcze
pankiem, zachęcając do pomocy daw
nych parafian, zaś po odbudowie będąc 
na Górze św. Anny odwiedzał w sporych 
gromadach i Szczepanek.

Dziś kościółek ten, perła śląskiego 
baroku jest obiektem nadal żywym. Słu
ży lokalnej społeczności troskliwie od
nowiony i zadbany. Nocąjest oświetlo
ny, tak, jak to jest zwyczajem ostat
nich lat. Niestety, po nabożeństwach 
jest zamykany i włączany jest alarm. 
Jest to zwyczaj nowy w śląskich ko
ściołach, które niegdyś od rana do wie
czora były zawsze otwarte, by każdy 
mógł wejść na chwile zadumy i rozmo
wy osobistej z Panem Bogiem, a i na 
podziwianie kunsztu sztuki dawnych 
mistrzów. Tu, przed kilku latu doszło 
do kradzieży 8 gotyckich rzeźb. Była 
to bolesna i zuchwała kradzież, bo zale
dwie trzy dni po odnowieniu i konser
wacji kościółka. Staraniem obecnego 
księdza proboszcza z Jemielnicy, wiel
kiego miłośnika sztuki udało się już wy
konać prawdopodobne kopie sześciu z 
nich przez dr. Wójcika z Rybnika. Lu
dzie jednak zaraz zwrócili uwagę, że rzeź
by są z tyłu wydrążone, czyli nie są to 
„rzeźby pełne”. Jest to jednak jeden ze 
sposobów znanych od dawna, aby drew
no nie pękało. Sama kradzież musiała 
być wykonana na zamówienie, z peł
nym znawstwem przedmiotu. Co dziw
nego, jak to na Śląsku bywa, nici zło
dziejskie poprowadziły nie „do Rajchu”, 
jak się tu często mówi, ale do... Krako
wa. Zresztą jak się okazuje nie pierw
szy to przypadek. Przecież słynny oł
tarz z 1512 roku z drewnianego kościo
ła w Oleśnie też, w niewielkich frag
mentach, mocno już zdewastowanych 
znaleziono w Krakowie.

Kradzież w Szczepanku jest tym bo 
leśniejsza, z tu jak na dłoni widać, 
ilu ludzi poza Piątkiem przyczyniało się 

do tego, aby kościół przenieść, urato
wać i by dalej służył już nowej społecz
ności. Może więc dodajmy do niniejszej 
informacji przynajmniej niektóre na
zwiska osób, które tu były czynne przy 
przenosinach. Są to m.in. Teodor Ga- 
ida, Bolesław Gorzenik, Jan Warzecha, 
Gerhard Kulik i Ignacy Kaletka. Dziś 
opiekuje się kościołem, już wiele lat ko
ścielny mieszkający kilka kroków od 
zabytku Antoni Anioł. Zapewne i wielu 
jeszcze innych było tu szczerze zaanga
żowanych. Najbardziej jednak zadziwia
jący jest fakt, iż jak mówi przysłowie: 
„Człowiek strzelą a Pan Bóg kule nowi”. 
I tak wypadek - ślub, czy wizja Anto
niego Piątka, spotkania wojenne z księ
dzem biskupem Franciszkiem Jopem i 
przeniesienie oraz odbudowa kościółka 
w Szczepanku to tylko zwykły zbieg 
okoliczności, przypadek, czy ślad dzia
łania Bożego, tak zwyczajnie wśród lu
dzi.

A może ktoś z miłych Czytelników 
doda jeszcze sobie tylko znany jakiś in
teresujący Szczegół? Zapraszam.

Korneliusz Pszczyński



Góra ruin obok Rożniątowa
Obok szosy ze Strzelec do Krap

kowic, po lewej stronie, wznosi się, 
w odległości 3 kilometrów od miasta, 
wzgórze o wysokości 261 metrów, 
zwane też popularnie „Ruinenber- 
giem” albo „Ruiną".

Na szczycie znajdują się resztki 
budowli, kiedyś bardzo widocznej z 
różnych stron. Jej pochodzenie legło 
w okolicy zapomnieniu lub znie
kształceniu, mimo że liczy sobie tyl
ko około 180 lat. Wzgórze naniesio
ne jest na mapach gruntowych Su
chych Łanów. Na jednej ze starych 
map tej gromady góra ta określona 
jest jako kamieniołom wapienia. W 
rzeczywistości jest górą o podłożu 
kamienia wapiennego, wchodzącąw 
skład północnego spłaszczenia Góry 
Chełmskiej. Nie ma na niej pozosta
łości jakiegoś zamku, a na powstanie 
ruiny wpłynęły inne okoliczności. W 
śląskich pismach prowincjonalnych 
z 1866 roku wymienia się tę górę z 
adnotacją: „Obok Rożniątowa wznosi 
się znaczne wzgórze „Kapellenberg" 
(góra kaplicy), nazwanej tak według 
zbudowanej przez hrabiego Andreasa 
Renarda sztucznej ruiny i kaplicy”. 
Ale notatka ta jest nieścisła.

Dokładniejsze dane dotyczące 
powstania ruin podaje w swej krajo
znawczej pracy o wsi Suche Łany 
doktor Viktor Bematzky w „Rocz
niku Gimnazjum w Strzelcach za rok 
1911”. Pisze on: „Stojące na wzgó
rzu ruiny stanowią resztki kaplicy, 
której budowa nie została ukończo
na. Hrabina Euphemia, żona hr. An
dreasa Renarda nakazała prawdopo
dobnie w roku 1838 zbudowanie tej 
kaplicy ku czci św. Floriana, patrona 
Suchych Łanów. Powodem był po
żar, który 4 maja 1811 roku strawił 
pół wsi i od tego czasu uroczystość 
św. Floriana, właśnie 4 maja, obcho
dzono jako święto ślubowane.

Kaplica była zwykłą budowlą w 
formie wieżowej, w stylu gotyckim, 
o wysokości 6-7 metrów, po
wierzchni 10 m2. Obraz ołtarzowy 
przedstawiał św. Euphemię, na pa

Strzelecka
W słoneczną sobotę 16 kwietnia, 
w amfiteatrze na Górze św. Anny 
odbył się I Rajd „Strzelecka Wio
sna”. Wzięło w nim udział ponad 
stu uczniów strzeleckich szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz Li
ceum Ogólnokształcącego.

Uczestnicy rajdu stanęli do ry
walizacji w licznych konkursach, 
m.in. przyrodniczo-ekologicznym (w 
ramach obchodów Dnia Ziemi), któ
remu towarzyszyła wystawa prac 
plastycznych, „Niespodziance” - 
poświęconemu kulturze krajów part
nerskich Polski w programie Come- 
nius, piosenki turystycznej, na pla
kat i hasło promujące walory tury
sty czno-przyrodnicze najbliższej 
okolicy oraz ąuizie „Zgadnij, jakie to 
miejsce”, sprawdzającym znajomość 
miejsc i obiektów Ziemi Strzeleckiej. 
Po wrażeniach związanych z rywali- 
zacjąuczestnicy mogli wysłuchać in
teresującej gawędy na temat historii 
oraz przyrodniczego znaczenia par
ku krajobrazowego Góra św. Anny; 
nawiasem mówiąc - na jego terenie 
odbyły się zmagania sprawnościowe. 
Ostateczna klasyfikacja zespołów 
przedstawiają się następująco: w ka
tegorii szkół ponadgimnazjal- 
nych: I miejsce - „Czerwone mustan
gi” z Liceum Ogólnokształcącego w 
Strzelcach Opolskich; w kategorii 
szkól gimnazjalnych: I miejsce - 
„Śląskie łaziki” z Publicznego Gim
nazjum nr I w Strzelcach Opolskich, 
II miejsce - „Żubrzyki” z Publiczne
go Gimnazjum z Oddziałami Dwuję
zycznymi. III miejsce - „Powsinogi” 

miątkę fundatorki. W niszy przed
niej strony, na prawo od wejścia znaj
dowała się wyrzeźbiona z drewna fi
gura św. Floriana.

W roku powodzi 1 854 hrabina 
chcąc pomóc cierpiącym niedostatek, 
postanowiła zlecić przebudowę ka
plicy na kościół. Robotnicy nie do
stawali gotówki lecz artykuły spo
żywcze, a przede wszystkim chleb. 
Z powodu przedwczesnej śmierci 
hrabiny budowa nie została ukończo
na.! z czasem stała się ruiną.

Z górą związane jest przemilcza
ne przez historię tragiczne wydarze
nie. Tutaj niejaki Bartos został stra
cony za zamordowanie w dniu 10 maja 
1701 r., tak zwanego pierwszego pu
stelnika z Góry św. Anny, Ferdinan- 
da von Trach.

W tomie 15 „Oberschlesische He- 
imat” (Górnośląska ojczyzna) zbrod
nia ta została przedstawiona przez 
dyrektora archiwalnego profesora dr. 
Nowacka w sposób następujący:

Baron Ferdinand Trach von Brze
zie, paź na dworze biskupa wrocław
skiego Sebastiana von Rostock prze
szedł na wyznanie katolickie i w dniu 
24 września 1665 roku przyjął świę
cenia kapłańskie. Już po upływie 
trzech miesięcy po święceniach otrzy
mał probostwo w Centawie a w 1674 
roku przesiedlił się do Łubowic, gdzie 
duszpasterzował przez 20 lat, zosta
jąc też kanonikiem w Raciborzu. W 
roku 1694 przekazał parafię, po czym 
zbudował sobie pustelnie na Górze 
św. Anny, gdzie po okresie życia 
„światowca”, prowadził ascetyczne 
życie.

Dnia 10 maja 1701 roku w godzi
nach wieczornych zjawił się u niego 
posłaniec pocztowy żądając zapłaty 
za przysługę sprzed dwóch lat. Po
nieważ kanonik żądania te odrzucił, 
doszło do kłótni w wyniku której po
słaniec, któremu grożono kijem, prze
bił dwukrotnie dzida pustelnika. Cięż
ko zraniony zmarl w następnym dniu, 
zdążywszy jeszcze przedtem wy
spowiadać i spisać testament. Mor

Wiosna - po raz pierwszy
z Publicznego Gimnazjum nr 1 w 
Strzelcach Opolskich; w kategorii 
szkół podstawowych: I miejsce - 
„Stonogi" z Publicznej Szkoły Pod
stawowej nr 4 w Strzelcach Opol
skich, II miejsce - „Wagabunda” z 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
w Strzelcach Opolskich.

W konkursie na piosenkę tu
rystyczną najlepsze okazały się 
„Żubrzyki” z Publicznego Gimna
zjum z Oddziałami Dwujęzycznymi, 
w konkursie „Jakie to miejsce” - 
„Stonogi” z Publicznej Szkoły Pod
stawowej nr 4, a w konkursie na 
plakat i hasło promujące walory 
turystyczno-przyrodnicze Ziemi 
Strzeleckiej zwyciężyły „Powsino

Żubrzyki z Gimnazjum Dwujęzycznego prezentują swój plakat.

derca został aresztowany i stracony 
w Strzelcach. Góra zyskała złą sławę 
z powodu straceń.

Z rożniątowską górą związana 
jest też pewna legenda:

Obok góry wiodła prastara droga 
(dziś szosa). „Kronika Tarnowska” 
wymieniła dwie drogi prowadzące z 
Opola do Strzelec. Jedna, znana jako 
„droga wojskowa” wiodła w średnio
wieczu z Opola przez Nakło, Strzel
ce, Tarnowskie Góry, Bytom, Kra
ków, Sandomierz do Rosji. Druga 
natomiast wiodła z Opola po prawej 
stronie Odry przez Groszowice, 
Miedzianą, Kamień, Kalinów do 
Strzelec. Więc obok Rożniątowa. Z 
„Kroniki Tarnowskiej” wynika, że 
książę Henryk Brodaty, małżonek św. 
Jadwigi, używał tej drogi podczas 
wypraw wojennych na Kraków w 
latach 1234-1235.

W czasach najazdu Mongołów, 
dowodzonych przez wodza Peta, 
kiedy toczono w 1241 roku bitwy 
pod Raciborzem, Opolem i Legnicą, 
drogą tą przemieszczały się różne ko
lumny wojsk. Na bazie tych wyda
rzeń powstała legenda o wojsku św. 
Jadw igi; Niezliczona armia rycerzy i 
ciężko zbrojnych jeźdźców miała ze
brać się pod sztandarami św. Jadwigi 
na wzgórzu pomiędzy Rożniątowem 
a Strzelcami. Wojownicy byli jakby 
szkieletami, ale uzbrojeni od stóp do 
głów gotowi do walki, zjednąnogąw 
strzemieniu. Tak zanurzyli się we 
wnętrze góry rożniątowskiej i ocze- 
kujątam na dzień, kiedy nastąpi osta
teczna bitwa narodów, podczas któ
rej śpiące wojsko doprowadzi do de
cydującego zwycięstwa. Niejeden 
wędrowiec nocujący na tej górze sły
szał o północy odgłosy tupiących no
gami koni wewnątrz góry.

Jedno jest pewne! Na Cmenta
rzu Komunalnym u stóp góry po 
drugiej stronie szosy spoczywa pod 
ziemią coraz więcej byłych mieszkań
ców Strzelec i Rożniątowa oczekują
cych na zmartwychwstanie, które z 
pewnością kiedyś nastąpi.

Karol Mutz 
Korzystałem z artykułów p. Ernsta 
Miickezamieszczonych w „Aus dem 
Chelmer Lande" nr 11/1929 i nr 1 z 
193lroku 

gi” z Publicznego Gimnazjum nr 1, a 
w konkursie sprawnościowym: 
„Stonogi” z Publicznej Szkoły Pod
stawowej nr 4 oraz „Śląskie łaziki” z 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w 
Strzelcach Opolskich.

Rajd „Strzelecka Wiosna” nie 
byłby możliwy bez pomocy spon
sorów (fundatorów nagród, pucharów 
i turystycznego posiłku), wśród któ
rych znaleźli się, oprócz szkół - or
ganizatorów imprezy: Przedsiębior
stwo Przemysłu Obuwniczego, sklep 
firmowy Vobis, Starostwo Powiato
we oraz Urząd Miejski w Strzelcach 
Opolskich.

Dorota Maćkula 
Ewa Raczyńska

Szóste potyczki siatkarskie 
urzędników

30 kwietnia już po raz szósty ro
zegrano zawody siatkarskie w ramach 
Turnieju Pracowników Samorządo
wych w Piłce Siatkowej. Gospoda
rze, a zarazem organizatorzy turnie
ju - Zarząd Powiatu Strzeleckiego - 
jak co roku zaprosili do udziału dru
żyny z gmin powiatu strzeleckiego 
oraz reprezentantów województwa 
opolskiego - samorządowców z urzę
dów: Marszałkowskiego i Wojewódz
kiego. Zawodnicy walczyli o puchar 
starosty oraz o cenne nagrody, tym 
razem firmowe koszulki dla wszyst
kich zawodników zespołów, które 
zajęły kolejno 3 pierwsze pozycje. 
Pozostałe drużyny otrzymały pa
miątkowe puchary za udział oraz dy
plomy.

Nowością w tym roku był rów
nież puchar Marszałka Województwa 
Opolskiego - patrona honorowego, 
ufundowany dla zwycięskiej druży
ny. Niestety widokiem pucharu Mar
szałka mogliśmy się nacieszyć jedy
nie parę godzin, aż do momentu kie
dy ogłoszono, że zwycięską drużyną 
jest zespól z Urzędu Marszałkow
skiego Woj. Opolskiego, zatem pu
char powrócił „do domu”. Pozostałe 
drużyny otrzymały pamiątko
we puchary za udział oraz dy
plomy.

Pomimo nieco niższej fre
kwencji, bowiem w zawodach 
uczestniczyło 7, a nie jak do
tychczas 10 lub I 1 drużyn, i w 
tym roku nie zabrakło na bo
iskach zaciętości i sportowej ry
walizacji pomiędzy zespołami, 
ale wszystko odbywało się w 
miłej atmosferze i zgodnie z za
sadami fair play. Za najbardziej 
widowiskowy a zarazem pełen

Elektryfikacja powiatu 
strzeleckiego

Rozmowy na temat elektryfika
cji powiatu rozpoczęły się już w cza
sie urzędowania starosty Grosspiet- 
scha i burmistrza Gundrama, tj. przed 
1925 rokiem. Partnerem rozmów 
były Komunalne Zakłady Energe
tyczne w Opolu, które później prze
jęte zostały przez Krajowy Zakład 
Energetyczny Górnośląski w Nysie 
(U.W.O.). Państwo miało w nim około 
70% udziałów, a miasta i gminy 30%. 
Po drugiej stronie był powiat strze
lecki, który występował jako powier
nik gmin. Zakład w Nysie wypraco
wał plan dla sieci rozdzielczej wyso
kiego napięcia. Koszta zostały roz
dzielone według uprzednio uzgodnio
nego planu.

Siemens Schuckert - Zakłady 
Wrocław przyjęły wykonawstwo 
rozbudowy sieci. Ogólne koszty za 
podłączenie sieci niskiego napięcia do 
sieci wysokiego napięcia zostały po
dzielone na poszczególnych odbior
ców wg. liczby mieszkańców i po
wierzchni danej wsi. Koszt budowy 
sieci wysokiego i niskiego napięcia w 
powiecie - bez sieci w mieście - wy
niósł 2,7 min RM (Reiehsmarek). 
Była to wysoka suma dla bynajmniej 
niezamożnego powiatu, toteż finan
sowanie odbyło się przy pomocy kil
ku pożyczek.

W dniu l.Xl. 1925 r. powołano 
Powiatowe Biuro Energetyczne w 

napięcia do ostatniejj 
nuty gry z pewnością 
można uznać meczjwl 
między drużyną z Źa-I 
wadzkiego i Jemielnicy! 
Po zaciętym trzyseto-l 
wym pojedynku pokona-1 
nym okazał się ubieglo-l 
roczny mistrz turnieju-I 
zespół z Zawadzkiego,! 
Zatem w finałowym I 
równie zaciekłym metal 

o tytuł zwycięzcy walczyła drużyna 
z Jemielnicy z zespołem z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Organizatorzy turnieju dziękują 
wszystkim uczestnikom za udział 
tak w zawodach jak i w dobrej se
towej zabawie i już dzisiaj zapraszają 
do przyszłorocznych rozgrywek. 
Podziękowania kierujemy również ii 
Marszałka Woj. Opolskiego za obję
cie turnieju honorowym patronatem,! 
do Burmistrza Strzelec Opolskicha 
udostępnienie hali sportowej Publicz
nego Gimnazjum nr 2, do RadiaPte 
za patronat medialny oraz do wszyst
kich, którzy pomogli w pracach or
ganizacyjnych.

Klasyfikacja VI TumiejuPracoł- 
ników Samorządowych w Piłce Siat
kowej:

1) Urząd Marszałkowski Woj.śl
skiego '
2) Urząd Gminny Jemielnica 1
3) Urząd Miejski Zawadzkie I
4) Opolski Urząd Wojewódzki |
5) Urząd Miejski Strzelce Op. |
6) Urząd Miejski Leśnica
7) Starostwo Strzeleckie

Strzelcach. Pracownicy tej jednostki 
administracyjnej byli odpowiedzial
ni za techniczne i handlowe spory 
związane z elektryfikacją. W 1926 
roku podłączono pierwszych odbior
ców, a pod koniec 1927 roku w ogól
nokrajowej sieci energetycznej zna
lazły się miasta i większość wsi po
wiatu. Cena 1 kW do oświetlenn| 
wynosiła 0,30 RM, siła - 0,20 RM, 
doliczając stały miesięczny abona
ment za licznik.

Użytkownicy mogli spłacać swo
je zobowiązania w miesięcznych ra
tach przez 20 lat. Możliwości sko
rzystania z refundacji państwa czę
ści kosztów elektryfikacji - podpew
nymi warunkami - pojawiły się po 
1933 roku. Powiat strzelecki z tej 
możliwości skorzystał.

W czerwcu 1939 r. zakładyf' 
Nysie przejęły Powiatowe Biuro 
Energetyczne wraz z personelem tech- 
nicznym, urządzeniami i magazynu 
mi materiałowymi. W gestii zakładaj 
w Nysie leżało zaopatrzenie wprądi 
utrzymanie sieci w terenie (ale nie sie- 
ci w mieście). W 1943 roku dwana
ście małych wsi i przysiółków nie 
było jeszcze do sieci podłączony^ 
a widomym znakiem zelektryfikowJ 
nia miejscowości były jednakowej 
budynki transformatorowe pokryte 
czerwoną dachówką.

Krzysztof Kalli'



Dom Pomocy Społecznej
* Strzelce Opolskie
el. 4612329, 4613480
i filią w Szymiszowie
el. 4617736
'filiąw Leśnicy
el. 4615253

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
el. 4636337, 4636422, 4636744
:-mail: dpskadlub@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
el. 4622011

Zespół Szkół w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

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

Zespół Szkół Zawodowych w Zawadzkiem 

tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsazawa@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem 
tel. 4616430
e-maii: Łmm&ma

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Op.
tel. 4613026

*pół Szkół Specjalnych

przy DPS w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkic@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspeci@tlen.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel. 4636422, 4636744 
e-mail: zsskadlub@wp.pl, 
zss_kad I ub@wodi p. opo le.pl

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
wGórzeŚw.Anny

4615473
*7

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich 

tel. 4613291-95

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
i w Strzelcach Opolskich
i tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 

tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna w Strzelcach 
Opolskich
tel. 44003 1 3

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800

Powiatowy rzecznik konsumentów radzi

Reklamacja usług telekomunikacyjnych
Dla każdego abonenta moment 

otrzymania rachunku telefonicznego 
jest niemiły, a cóż dopiero mówić o 
sytuacji, gdy jest on znacznie wyższy 
niż zazwyczaj? Jak wtedy należy po
stąpić? Jeśli konsument nie zgadza się 
z wysokością rachunku, powinien 
rozpocząć postępowanie reklamacyj
ne.

Najczęściej wysokie rachunki 
spowodowane są wieloma połączenia
mi z numerami zaczynającymi się od 
0-700. Są to połączenia ze wszelkie
go rodzaju konkursami audio-tele, fir
mami wysyłkowymi albo podobny
mi lub dokonywane drogą interne
tową. Koszt połączeń za minutę może 
przekraczać kilka złotych, a łączna ich 
suma może stanowić duże obciążenie 
dla budżetu domowego. Niektóre fir
my dla zmylenia konsumenta podają 
swój nr jako 0-70, na co również trze
ba zwrócić uwagę. Jeśli konsument 
otrzyma, jego zdaniem, zbyt wysoki 
rachunek telefoniczny, powinien zgło
sić reklamację.

Reklamację można wnieść w 
ciągu roku, licząc od końca miesiąca, 
w którym wyłączono nam telefon, a 
gdy kwestionujemy rachunek - licząc 
od dnia jego doręczenia. Można zło
żyć telefonicznie, ustnie do protoko
łu sporządzonego przez pracownika 
firmy lub pisemnie, w każdej jedno
stce obsługującej użytkowników da
nego dostawcy usług. W przypadku 
Telekomunikacji Polskiej można zgło
sić jąna BłękitnąLinię (9393), oczy
wiście także na piśmie lub w telepunk- 
cie. Dla celów dowodowych najlepiej 
zgłosić reklamację na piśmie i prosić 
o jej potwierdzenie.
Co powinna zawierać?
1) imię i nazwisko albo nazwę oraz 

adres zamieszkania albo siedziby 
użytkownika, zwanego dalej „re
klamującym”;

2) określenie przedm iotu reklamacj i 
oraz reklamowanego okresu;

3) przedstawienie okoliczności uza
sadniających reklamację;

4) przydzielony reklamującemu nu

Wszystko, co potrzebne 
za kółkiem

Czarownice z Kadłuba

28 kwietnia odbył się III Powiatowy Konkurs Motoryzacyjny dla szkół 
ponadgimnazjalnych na obiektach Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadz
kiem. Startowały w nim dwie szkoły: Technikum Zawodowe przy SOSM 
Strzelce Opolskie i Zespół Szkół Zawodowych w Zawadzkiem.

Program obejmował: jazdę samochodem, motocyklem, test, znajomości 
przepisów o ruchu drogowym, test znajomości reanimacji, rozpoznanie części 
samochodowej. Po zaciętej rywalizacji w pięciu konkurencjach wynik był 
oczywisty 12:12. O zwycięstwie zadecydował regulamin, który przyznał 
zwycięstwo drużynie Technikum Zawodowemu przy SOSM w Strzelcach
Opolskich, która 
będzie reprezen
towała powiat w 
finale wojewódz
kim.
Najlepszym za
wodnikiem kon
kursu został To
masz Wardenga - 
uczeń klasy III 
LEA z Zespołu 
Szkół Zawodo
wych w Zawadz
kiem. 

mer, którego dotyczy reklamacja, 
numer ewidencyjny nadany re
klamującemu przez dostawcę 
usług lub adres miejsca zakończe
nia sieci;

5) datę złożenia wniosku o zawar
cie umowy - w przypadku rekla
macji niedotrzymania z winy 
przedsiębiorcy wyznaczonego 
terminu zawarcia umowy o 
świadczenie usługi powszechnej 
lub usługi przyłączenia do sieci 
w celu zapewnienia korzystania 
z usługi szerokopasmowego do
stępu do Internetu

6) datę zawarcia umowy i określo
ny w niej termin rozpoczęcia 
świadczenia usługi telekomunika
cyjnej - w przypadku reklamacji 
niedotrzymania z winy dostaw
cy usług określonego w umowie 
o świadczenie usług telekomuni
kacyjnych terminu rozpoczęcia

* świadczenia tych usług,
7) wysokość kwoty odszkodowa

nia lub innej należności - w przy
padku gdy reklamujący żąda ich 
wypłaty;

8) numer konta bankowego lub ad
res właściwy do wypłaty od
szkodowania lub innej należno
ści albo wniosek o ich zaliczenie 
na poczet przyszłych płatności 
- w przypadku, o którym mowa 
w pkt 7;

9) podpis reklamującego - w przy
padku reklamacji złożonej w for
mie pisemnej.
W przypadku gdy złożona rekla

macja nie spełnia warunków określo
nych w ust. 1 pkt 1 -6, 8 lub 9, jed
nostka dostawcy usług rozpatrująca 
reklamację, o ile uzna, że jest to ko
nieczne do prawidłowego rozpatrze
nia reklamacji, niezwłocznie wzywa 
reklamującego do jej uzupełnienia, 
określając termin, nie krótszy niż 7 
dni, i zakres tego uzupełnienia, 
z pouczeniem, że nieuzupełnienie re
klamacji w określonym terminie spo
woduje pozostawienie reklamacji bez 
rozpoznania. Po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu re
klamację pozostawia się bez rozpo
znania.

Reklamacja może być złożona w 
każdej jednostce obsługującej użyt
kowników danego dostawcy usług.

W przypadku złożenia reklama
cji pisemnie lub ustnie do protokołu 
w jednostce operatora, upoważniona 
osoba reprezentująca dostawcę usług 
przyjmująca reklamację jest obowią
zana niezwłocznie potwierdzić jej 
przyjęcie w formie pisemnej.

W przypadku złożenia reklama
cji pisemnie, telefonicznie lub przy 
wykorzystaniu innych środków po
rozumiewania się na odległość, w tym 
drogą elektroniczną, dostawca usług 
jest obowiązany w terminie 14 dni 
od dnia złożenia reklamacji do po
twierdzenia jej przyjęcia w formie 
pisemnej z podaniem nazwy, adresu 
oraz numeru telefonu jednostki do
stawcy usług rozpatrującej reklama
cję.

Przepisu powyższego nie stosu
je się w przypadku udzielenia odpo
wiedzi na reklamację w terminie 14 
dni od dnia jej złożenia.

Gdy operator bezpodstawnie 
wyłączy nam telefon - powinien za
płacić odszkodowanie (za każdy 
dzień bez sygnału 1/15 abonamentu, 
jednak przy przerwie w łączności 
krótszej niż 36 godzin w ciągu mie
siąca - nie ma obowiązku wypłaty 
odszkodowania).

Swoich roszczeń w sądzie docho
dzić można dopiero po wyczerpaniu 
postępowania reklamacyjnego. Za
nim jednak zdecydujemy się na sąd, 
można zwrócić się do Prezesa Urzę
du Regulacji Telekomunikacji i Pocz
ty z wnioskiem o mediacje z opera
torem (od wniosku pobierana jest 
opłata - 5 zł i 0,50 zł od każdego 
załącznika).

Abonent, który otrzyma usługę 
niewłaściwej jakości lub np. zawy
żony rachunek, powinien:
* złożyć reklamację - najlepiej 
jeśli zrobi to na piśmie, podając oko

Zgodnie z odwieczną tradycją w Kadłubie nad rzeką w nocy z 30 kwietnia 
na 1 maja spotykają się wokół ogromnego ogniska czarownice, tańcząc i śpie
wając, witająmaj. Odważna młodzież jednak okrążyła jedną z nich i spaliła na 
ognisku, żeby odżegnać nieszczęścia w całym następnym roku.
Tak rozpoczęła się zabawa dla dzieci i młodzieży w niedzielę 1 maja na placu 
zabaw w Kadłubie Piecu. Obecne na niedzielnym zlocie czarownice (i nie tylko 
czarownice) mogły skorzystać z okazji i zdać egzamin na Prawo Jazdy katego
rii "M", czyli na miotłę. Odbyły się też wybory Miss Czarownic. Czarownice 
rozlewały miksturę majową (skład: oczy nietoperza, jelita z dzika, jad i jaja
węża, żabie udka, łuski 
krokodyla, krowie ję
zyki, krew tarantuli). 
Po części oficjalnej 
zlotu czarownice, dzie
ci i młodzież upiekła 
kiełbaski, ziemniaki i 
chleb, a część rozegra
ła nocny mecz koszy
kówki. Na zdjęciu od 
lewej "rada wykonaw
cza zlotu", czyli głów
ni organizatorzy zaba
wy z koła DFK w Ka
dłubie: Gosia Mika, 
Józio Wojnar, Monika 
Mika, Marzena Spran- 
cel i Ania Szopa. 

liczności sprawy i precyzując swoje 
roszczenia. Reklamację można zgło
sić wciągu 12 miesięcy od dnia otrzy
mania zawyżonego rachunku;
* zażądać billingu, który wyka- 
że, jakich rozmów dokonywano z 
aparatu (za który może być pobiera
na opłata w wysokości ustalonej w 
cenniku - opłata ta zostanie abonen
towi zwrócona w przypadku 
uwzględnienia
* zgromadzić dowody świadczą
ce o tym, że rachunek został zawy
żony; -powiadomić zakład telekomu
nikacji o dostrzeżonych nieprawidło
wościach, np. w zabezpieczeniu prze
wodów telekomunikacyjnych;
* rozważyć możliwość zablokowa
nia części połączeń, np. z numerami 
zaczynającymi się od cyfr 0-700.

Operator powinien rozpatrzyć 
zgłoszoną przez abonenta reklama
cję w ciągu jednego miesiąca. Gdy 
operator nie odpowie na reklamację 
w ciągu 30 dni, oznacza to, że rekla
mację uznał. Jeśli odpowiedź będzie 
niekorzystna dla abonenta, to pozo- 
staje mu złożenie odwołania. Jeśli 
również ta decyzja będzie dla abo
nenta niekorzystna, to może on zwró
cić się o rozpatrzenie sprawy przez 
sąd powszechny albo uiścić część 
sporną zawyżonego rachunku. Jeśli 
abonent decyduje się na uregulowa
nie nalćżności, to może ubiegać się o 
odroczenie płatności lub rozłożenie 
jej na raty. Jednakże gdy abonent de
cyduje się na sprawę sądową, to po
winien upewnić się, czy postępowa
nie reklamacyjne w jego sprawie 
zostało zakończone. Zgodnie z 
przepisami dochodzenie roszczeń na 
drodze sądowej jest możliwe dopie
ro po wyczerpaniu drogi postępowa
nia reklamacyjnego. Abonent powi
nien również pamiętać, że sporną 
kwotą nie jest cała wysokość rachun
ku, a tylko ta jego część, która zawie
ra wyliczenie dla kwestionowanych 
rozmów. Zasadąjest, iż abonament i 
bezsporną część rachunku klient pła
ci od razu, natomiast z zapłatą bez
spornej części może wstrzymać się 
do czasu zakończenia postępowania 
reklamacyjnego.

Małgorzata Płaszczyk
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Było, jest, będzie... Pragnę zwyciężyć. Będę dzielny

Choć brzmi to górnolotnie, tekst 
ten nie dotyczy filozofii, ale ...sali 
sportowej przy strzeleckim Zespole 
Szkół Ogólnokształcących. Tak wła
śnie przedstawiają się koleje jej losu 
pokazane na zdjęciach. Z końcem 
2003 roku przystąpiono do rozbiór
ki starej sali, która nie tylko nie nada
wała się do remontu, ale także, ze 
względu na swoje rozmiary, nie za
pewniała realizacji programu naucza
nia.

Nowa sala powstała w ekspreso
wym tempie - już październiku 2004 
roku rozpoczęły się w niej zajęcia 
wychowania fizycznego. Przy oka
zji zaoferowano uczniom zupełnie 
nowy standard zajęć (oczywiście je
śli chodzi o zaplecze techniczne - 
samym lekcjom nic nie brakowało i 
wcześniej). Nowa sala ma powierzch
nię 772,30 m2, co pozwoliło wyko
nać arenę o wymiarach 36 x 19 m (peł
no wymiarowe boisko do piłki ręcz
nej). Ten etap budowy zamknął się 
kwotą lmln 258 tysięcy zł. Nie 
wszystkie środki pochodziły jednak 
z budżetu powiatu - 250 tysięcy 
pozyskano ze środków Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu.

Teraz trwają prace drugiego eta
pu, czyli budowy łącznika nowej sali 
ze szkołą (w którym znajdą się m.in. 

pomieszczenia obsługowe boisk, szat
nie, natryski i siłownia) oraz kom
pleksu boisk zewnętrznych. Na tere
nie kompleksu powstaną tartanowe 
bieżnie, skocznia do skoku w dal, tra
wiaste boisko do piłki nożnej o wy
miarach 25,9 x 50 m, boiska do ko
szykówki, tenisa i siatkówki. Oczy
wiście zagospodarowany zostanie 
również teren wokół boisk - po
wstaną ścieżki, ławki, ogrodzenia i 
parking.

Drugi etap pochłonie ponad 1 min 
480 tysięcy złotych. Na szczęście 
powiat pozyskał dofinansowanie z 
trzech źródeł: Ministerstwa Eduka
cji Narodowej i Sportu, Ministerstwa 
Gospodarki i Polityki Społecznej oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (w ramach Zintegrowa
nego Programu Operacyjnego Rozwo
ju Regionalnego), które wydatnie 
zmniejszy obciążenie powiatowego 
budżetu.

Zmiany nie ominą także samego 
budynku szkoły - jeszcze w tym roku 
za kwotę niemal 400 tysięcy złotych 
zostanie odnowiona elewacja i pokry
cie dachu.

Zakończenie wszystkich opisa
nych prac planowane jest z końcem 
wakacji, więc ich efekty ocenić bę
dzie możnajuż we wrześniu tego roku.

Już po raz piąty Kadłub stał się 
miejscem rywalizacji i zabawy dla 
osób niepełnosprawnych intelektual
nie lub fizycznie zrzeszonych w sek
cjach Olimpiad Specjalnych woje
wództwa opolskiego.

5 maja br. na terenie Domu Pomo
cy Społecznej zjawiło się 120 zawod
ników ze wszystkich sekcji Opolsz
czyzny oraz około 80 trenerów, opie
kunów i wolontariuszy.

Waldemar Gaida, wicestarosta po
wiatu strzeleckiego uroczyście otwo
rzył V Wojewódzki Dzień Treningo
wy Aktywności Motorycznej, a Jaś 
Marcinek - uczeń ZSS w Kadłubie 
wygłosił tekst przysięgi, który powtó
rzyli wszyscy zawodnicy: "Pragnę 
zwyciężyć, lecz nie jeśli nie będę mógł 
zwyciężyć, niech będę dzielny w swym 
wysiłku. ’’

Zawody MATP - jedna z konku
rencji Olimpiad Specjalnych - daje 
osobom głęboko niepełnosprawnym 
możliwość zademonstrowania swoich 
umiejętności, które zdobyły w ciągu 
roku wytężonej pracy. Jest także 
okazją do doznania pozytywnych do
świadczeń, a także poznania kolegów 
i zawierania przyjaźni. Stanowi jed
nocześnie mobilizację do dalszego 
wysiłku fizycznego i pracy nad wła
snymi słabościami.
Zawodnicy startujący w zawodach 
brali udział ir kilkunastu konkuren
cjach, ir których mogli zademonstro
wać poziom swoich umiejętności.
Na zakończenie każdy z zawodników 
otrzyma! z rąk pana starosty Józefa 
Swaczyny medal oraz drobny upo
minek.

W imieniu organizatorów i zawod
ników pragniemy podziękować 
wszystkim sponsorom tego dnia, a 
byli nimi: PFRON, Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego. Olimpiady Specjalne, 
Kancelaria Notarialna Przybyłek-Za- 
bielska, Piekarnia p. Warzecha, Przed
siębiorstwo Handlowe „AGRA”, G.S. 
Strzelce Opolskie, „Mieszko” Raci
bórz, PPO Strzelce Opolskie

Unijny weekend

Długi majowy weekend to dobry 
czas na zorganizowanie festynu, na któ
rym bawiłyby się całe rodziny. Taka im
preza pod nazwąUnijny Festyn Rodzin
ny, zorganizowana przez Powiat Strze
lecki wraz z Urzędem Miejskim, w rocz
nicę przystąpienia Polski do UE odbyła 
się w dniach 29 kwietnia - 1 maja w 
centrum Strzelec. I rzeczywiście zgro
madziła całe rodziny, bo atrakcji nie za
brakło ani dla młodszych, ani starszych. 
A i pogoda w tych dniach okazała się 
niezwykle łaskawa.

Już w piątek miłośnicy sztuk pięk
nych mogli zwiedzić wystawę pt. Ma
larstwo europejskie, zorganizowaną w 
Strzeleckim Domu Kultury, a wieczo
rem kinomani - obejrzeć film pt. Good- 
bye Lenin w ramach Dyskusyjnego Klu
bu Filmowego. Sobotnie popołudnie na
tomiast przeznaczone zostało na pre
lekcję i dyskusję o traktacie ustanawia
jącym konstytucję europejską, prowa
dzoną przez przedstawicieli Domu Eu
ropejskiego z Opola.

Inne atrakcje czekały na Placu 
Żeromskiego. Były to głównie występy 
zespołów dziecięcych i młodzieżowych. 
Jako pierwsze przed zgromadzoną pod 
sceną publicznością wystąpiły dzieci z 
Przedszkola nr 8 w Strzelcach Opol
skich, a po nich - zespoły Figiel i Figie
lek z gminy Kolonowskie i Zespół An-

Jedna z konkurencji - podnoszenie głowy

dantino działający przy 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kadłubie.

1 to w trakcie wystę
pów starosta strzelecki 
oficjalnie otworzył Unij
ny Festyn Rodzinny, a po 
powitalnym przemówieniu 
wręczył nagrody uczestni
kom konkursu plastyczne
go'„Ja w Europie”. Pierw
sze miejsce zdobyła Violet- 
ta Kocur, która reprezen
towała szkołę w Sieronio- 
wicach. Tym akcentem 
zakończyły się występy

dzieci i przyszedł czas na młodzież.
Jako pierwsi na scenie zaprezen

towali się uczestnicy konkursu Wie
dzy o Unii Europejskiej. Na reprezen
tujące szkoły ponadgimnazjalne czte
roosobowe drużyny, czekało bardzo 
ciekawe, a zarazem trudne zadanie. 
Otóż musiały one przed zgromadzoną 
publicznością zaprezentować swój po
ziom wiedzy na temat UE. Cały jed
nak konkurs przebiegał w bardzo ra
dosnej i wesołej atmosferze, mimo, że 
niektóre pytania wcale nie wydawały 
się łatwe uczestnikom. Warto było jed
nak powalczyć, gdyż czekały cenne 
nagrody. Po walce momentami „łeb w 
łeb” i krótkiej dogrywce ostateczna 
klasyfikacja wyglądała na
stępująco: I miejsce - LO 
Zawadzkie, II miejsce - 
ZSO Strzelce Op„ III miej
sce - ZSZ Zawadzkie, IV 
miejsce - ZSZ Strzelce Op.

Po zmaganiach inte
lektualnych nadszedł czas 
na występy zespołów mło
dzieżowych. Także one re
prezentowały poszczegól
ne gminy powiatu. I tak 
wystąpiła grupa taneczna 
Exodus z Zawadzkiego, 
uczennice szkoły muzycz
nej z Leśnicy, oraz zespo-

ły Z dnia na dzień i Activ Jung z 
du, a na zakończenie - grupa 
&White.

Zupełnie inny charakter miały, 
stępy w niedzielę. Przede wszysłra 
leży zauważyć, że był to dzień poS, 
kiem muzyki. Popołudniem Płaci 
Żeromskiego zawładnęły cztery orlic 
stry dęte z powiatu strzeleckiego.^ 
pierw krótko prezentowały swój w 
sny program, a potem wystąpiły! 
jako jedna powiatowa orkiestradj 
utworzona z połączonych sił orkiest 
Jemielnicy, Kolonowskiego, Leśni) 
Zawadzkiego. Nieco później wkos« 
le św. Wawrzyńca można było wysh
chać koncertu pt. Twórcy europejs 
w ramach II Festiwalu Gaudę MU 
Polonia.

Zwolenników nieco mniej wysoki 
sztuki w tym samym czasie na Pis 
Żeromskiego czekały zabawy i konia 
sy, a na niedzielny wieczór organiM 
rzy przygotowali występ gwiazdy.! 
zagranicznej. Niemiecki piosenka 
TOBY został przyjęty z wielkim« 
zjazmem, zwłaszcza przez młode dziś 
czyny.

Żakończeniem całej imprezy, 
także radosnym podsumowanie 
pierwszego roku członkostwa Polski 
Unii Europejskiej był pokaz sztuczny 
ogni.


