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* Jak ³abedzia uratowano

Przeczytaj!Debata o�wiatowa

Takiego go�cia i takiej dyskusji jeszcze w Strzelcach
Opolskich nie by³o. Minister Edukacji Narodowej i Spor-
tu Miros³aw Sawicki przyj¹³ zaproszenie pos³a Helmuta
Pa�dziora i starosty strzeleckiego Józefa Swaczyny na de-
batê o edukacji mniejszo�ci niemieckiej.  Ale ¿e nie da siê
tych problemów wy³¹czyæ z ca³o�ci zagadnieñ zwi¹zanych
z nauczaniem i przysz³o�ci¹ o�wiaty, zw³aszcza w kontek-
�cie zadañ samorz¹du � obu tym blokom tematycznym po-
�wiêcone by³o ca³e spotkanie.

Uczestniczyli w nim pos³owie i se-
natorowie Opolszczyzny, w³adze
województwa z wojewod¹ El¿biet¹
Rutkowsk¹, wicemarsza³kami Ew¹
Rurynkiewicz i Ryszardem Gall¹, a
tak¿e kurator o�wiaty Franciszek

Jak wiadomo, ustawodawca chc¹c
wesprzeæ dzia³alno�æ dobroczynn¹
obywateli, a tak¿e zasiliæ konta orga-
nizacji po¿ytku publicznego, umo¿-
liwi³ ju¿ dwa lata temu przekazanie 1
procenta naszego osobistego podat-
ku dochodowego na rzecz w³a�nie
tych organizacji. Jak wylicza opolski
dziennik, NTO, gdyby�my wszyscy
pofatygowali siê i wype³nili odpo-
wiedni¹ rubrykê w naszej deklaracji
podatkowej, w regionie mog³oby zo-
staæ nawet piêæ milionów z³otych.
Mog³oby zostaæ, ale nie zostanie i to
nie dla tego, ¿e nie chcemy dawaæ.
Nie zostanie, bo nie ma komu dawaæ.
Jak pokazuje lista opolskich organi-
zacji po¿ytku publicznego, w ca³ym
województwie wysi³ku dokonania
odpowiedniego zg³oszenia podjê³o siê
zaledwie 141 organizacji. W naszym
powiecie jest ich zaledwie sze�æ, a w
gminie Strzelce Opolskie � jedna.. I
to nie dlatego, ¿e w ogóle jest u nas
ma³o organizacji dzia³aj¹cych na rzecz
swojego �rodowiska. Takich, które
spe³niaj¹ warunki, by zostaæ zareje-
strowane jako organizacje po¿ytku
publicznego i czerpaæ po¿ytki z na-
szej dobroczynno�ci jest ca³kiem spo-
ro, jak choæby wszystkie LZS-y,
UKS-u, OSP, Stowarzyszenia Przy-
jació³ itp. Nazbiera³oby siê tego kil-
kadziesi¹t.

Organizacje takie maj¹ zwykle,
nieraz bardzo liczne, grono sympa-
tyków i wiernych przyjació³. Gdy-
by zdo³a³y namówiæ ka¿dego z nich
do dokonania malutkiego wpisu na
formularzu podatkowym, ich konta
mog³yby zostaæ zasilone ca³kiem po-
wa¿nymi kwotami. Trzeba by³o tyl-
ko sobie zadaæ trochê trudu. A infor-
macji o takich mo¿liwo�ciach zdoby-
wania pieniêdzy by³o w tym roku, w
odró¿nieniu od ubieg³ego � bardzo
du¿o.

Nie chc¹
dobroczynno�ci?

Miniony weekend, jak i kolej-
ne dni znowu u u¿ytkowników
dróg wywo³a³y zaskoczenie, tym
bardziej, ¿e zd¹¿yli�my siê przy-
zwyczaiæ do i�cie wiosennej aury,
która w swych przejawach raczej
wskazywa³aby na fakt, ¿e prawdzi-
wej zimy w tym roku nie bêdzie.

Dane statystyczne wyra�nie
jednak wskazuj¹, ¿e pomimo trud-

Bia³a zima a drogi
nych warunków atmosferycznych,
ostatni weekend (22-23 stycznia)
w powiecie strzeleckim by³ bez-
pieczny. Jednak zdecydowanie dla
wielu s³u¿b okaza³ siê pracowity.
Piaskarki pracowa³y na odcinku
632,5 km, ponadto od�nie¿ono pra-
wie 429 km i dodatkowo �potrak-
towano� solank¹ 309 km dróg po-
wiatowych.

- �piewali uczniowie z kad³ubskiej
szko³y 15 stycznia, kiedy ca³a spo-
³eczno�æ tej wsi �wiêtowa³a oddanie
do u¿ytku sali sportowej. A by³o co
�wiêtowaæ, bo po pierwsze: obiekt
jest naprawdê wspania³y, ale wa¿-
niejsze: ¿e do jego powstania przy-
czynili siê wszyscy mieszkañcy. �
Nikogo nie trzeba tu zachêcaæ do ro-
boty � mówi³ burmistrz Strzelec
Opolskich Krzysztof Fabianowski.

Tu marzenia siê spe³niaj¹
Nasza �wiêta Anna tak ludzi natchnê³a,

¿e dwa lata minê³y i hala stanê³a�

� Pozosta³e miejscowo�ci mog¹
braæ przyk³ad z Kad³uba, bo takie za-
anga¿owanie i zgodn¹ wspó³pracê we
wszelkich dzia³aniach na rzecz wsi,
trudno znale�æ gdzie indziej.

Tym s³owom wtórowali zgodnie
pozostali zaproszeni go�cie. Od po-
etyckiego stwierdzenia pos³a Helmu-
ta Pa�dziora, ¿e �Kad³ub to pere³ka
w koronie gminy i powiatu�, poprzez
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Zespó³ �Na chwila�

Minor, w³adze wojewódzkie TSKN,
starostowie, burmistrzowie i wójto-
wie oraz dyrektorzy i nauczyciele
szkó³ zwi¹zanych z kszta³ceniem
mniejszo�ci niemieckiej
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Minister Miros³aw Sawicki po raz pierwszy w strzeleckim starostwie


