
„Wychodząc na przeciw wyzwan iom
gosp odarczym i społecznym,  służąc lo-
ka lnym  spo łecznościom  ora z przyjm u-
jąc zintegro wane pod ejście terytorialne
jako pod stawę wspó łpra cy Su bregionu
Kędzierzyń sko-Kozielskiego, S ygnatariu-

Działamy w subregionie

sze niniejszego porozumienia przyjmują
misję kreowania wzrostu g ospodarcze-
go oraz pop rawy jako ści życia  miesz-
ka ńców”.

Tak brzmi preambuła po dpisan ego
w Kędzierzynie-Koźlu 3 czerwca poro-

zumienia  między 1 3 samo rządam i t e-
ry tor ia lny mi o wsp ółp racy w ramach
subregionu k ędzierzyńsko-k ozielskiego.

24 m aja na t erenie strzeleck iej komendy PSP odbyły się Powiatowe Obchody
Dnia Strażaka, które rozpoczęły się Mszą św. w intencji strażaków PSP i OSP oraz
emerytó w i r encistów pożarnict wa. Przewodniczył jej opolski k apelan st rażaków
ks. mł. bryg.  Józef Urban.

Na n ieco pó źniejszy m uroczystym apelu, k tóry ro zpoczął się zło żeniem mel-
dun ku Zastępcy Opolskiego Ko mendanta  Wojewódzkiego PSP st . bryg. Mark owi
Mat czakowi, wręczono nomin acje n a wyższe sto pnie służbo we, odznaczenia i na-
gro dy. Nie t ylko strażacy zostali tak uh onoro wani w ty m dniu. Wręczo no także
statuetki i nagrody laureatom Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz kon-
kur su plastyczn ego p t. „Zapobiegajmy pożaro m”.

Strażacy świętowali

dok. na str. 2

Co rok u 2 maja, w rocznicę wybu-
chu III Powst ania Śląskiego, odbywały
się uroczystości upamiętniające tę datę.
W t ym ro ku zorgan izowano je znacz-
nie później, 25 maja, w 92 rocznicę naj-
większej bitwy trzeciego powstania – w
okolicach  Góry Świętej Anny.

Po d P om nik iem  Czyn u P owstań-
czego zebrali się  przedstawiciele władz
wojewódzk ich  i samo rządo wych
Op olszczyzny i województwa śląskie-
go . P owiat Str zeleck i r eprezento wali:
starost a Józef Swaczy na,  Waldemar
Bednarek i Norbert Lysek.

W obchodach uczestniczyli nie tyl-
ko ofic jele,  ale też mieszkańcy  regio-
nu,  kom batan ci, harcerze oraz żołn ie-
rze,  kt órzy oddali salwę hon oro wą w

ho łdzie boh aterom i o fiarom  po wst a-
nia.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się
mo dlit wą w in ten cji ofiar  p owstania,
która odmówił ojciec Ignacy Wojciech
Szczyt owski, Gwardian Domu Pielgrzy-
ma w Górze św. Anny.

W artysty cznej części uro czystości
zebrani mogli wysłuchać krótkiego kon-
cer tu w wykon aniu Orkiestry  Wojsko-
wej Dowództwa Sił Powietrznych z Ra-
domia i pochodzącego z naszego regio-
nu śpiewak a Osk ara Ko zio łk a,  k tó ry
zaprezentował wiązankę pieśni śląskich
i powstańczych , a aktor  Andrzej Czer-
nik z Teatru Eko Studio, jako Wojciech
Kor fant y,  wygło sił pr zemó wien ie  do
zebranych.

dok. na str. 2

Wszyscy narzekają na kolejki tworzące się przed Wydziałem Komunikacji w naszym starostwie.
Ale przecież można ich uniknąć.

Wystarczy umówić się telefonicznie na konkretny, wybrany przez siebie dzień i wybraną godzinę
– pod nr tel. 77 4401 707, 77 4401 708, 77 4401 709.

Nie musisz stać w kolejce

Nagrodzony

Kam i l  Ży ł ka ,  ucz e ń LO  i m .
Mie sz ka  I w Zawadzk ie m,  z do by ł
Grand Prix w o gól nopols kim  ko n-
ku rs ie  h is to ry cz ny m „Poz na je my
O jcowi znę”. Bardzo szczególny t emat
pracy, napisanej pod kierunkiem dr. Ar-
kadiusza Baron a, wybrał:  ślady wo jny w
krajo brazie w o kolicach  Zawadzk iego.
Wędrował okopami, śladami bunkrów nad
Małą Panwią, ulicami miasteczka, opro-
wadzając po budynkach, których już nie
ma.

dok. na str. 6

W rocznicę
największej bitwy

Zagadka: Ile kosztuje bilet na trasie Strzelce Opol-
skie – Opole?

Prawidłowa o dpowiedź: to zależy.
Możemy zapłacić i 12 złotych (pociąg pospiesz-

ny, autobu s pospieszny) . A lb o 9 ,80  –  w pocią gu
osob owym.  Albo  sied em zło tych – w a utobu sa ch
LUZ i PKS.

Tak, tak - o d 27 maja bilet PKS ze Strzelec do
Op ola  jest tań szy  o 1,3 0 zł!  Szkoda, że na tak ie
obn iżki pasażerowie nie mogą liczyć w pociągach.
Jak widać, nie możemy mieć wszystkiego od razu.

- Bli sko16 -pro cento wą obniżkę  cen  bile tów
wprowadz acie  też  na in nych trasach? – pytam
prez esa PKS, Ale ksandra Pato łę .
- Nie. Tylko na liniach do i z Op ola. Jak  mamy
konkurować – to konkurujmy na tej najbardziej ren-
townej linii.
- Ale j eśli  moż ecie  sobie  na to  pozwoli ć, to
znaczy, że  PKS mu si być w do brej sytuacji fi-
na nso we j.
- W niezłej. Za cztery m iesiące 2013 mam y do-
datn i wynik  finansowy.
- Dla tego,  że  przyby wa pa sażerów?
- Komunikacja nie jest dochodowym przedsięwzię-

Jak konkurować,
to na całego

dok. na str. 3



P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

29  maja 201 3 r. o dbyła  się sesja,
któ ra po d względem fin anso wym p od-
sumo wała rok  2 01 2.  W  t rakcie  sesji
bo wiem  Rada p o djęła  n astęp ujące
uchwały:
- w sprawie p rzy jęcia sprawozdan ia

rocznego z wykonania za rok 2012
planu finanso wego Szp itala Po wia-
towego im. Prałata J. Glowatzkiego
w Str zelcach Opolskich, dla k tóre-
go organem założycielskim jest Po-
wiat  Strzelecki.

- w sprawie zatwierdzen ia sprawo z-
dania finansowego  Szpit ala Po wia-
towego im. Prałata J. Glowatzkiego
z siedzibą w Strzelcach Opolskich,
dla kt órego organem zało ży ciel-
skim jest Powiat Strzelecki za okres
1 sty czn ia  20 12 r. do 31  grudn ia
2012 r.
Ra dny Norbert Ly sek : Kom isja

Gosp o darcza zao p inio wała  pro jek t
uchwały p ozyt ywn ie, podkreślając, że
mimo trudnych warunków dużo zostało
zrobione w szpitalu, a ponadto osiągnął
on zysk.

Ra dny  Fra nci sze k Łu pak : Ko -
misja Budżet u an alizując sprawozdanie
i wynik osiągnięty przez Szpital Powia-
towy za rok 201 2, po zytywn ie zao pi-
n io wała  p ro jekt  uch wały. Czło nk owi
Komisji z uznaniem wyrażali się o kie-
rowaniu fin ansami i  gospodarką nasze-
go  Szpitala przez dy rek to r B. Czem-
p iel. Dzięk owali wszyst kim ,  w ty m
związkom zawodowym za zro zumienie
i wkład pracy. Osiągnięty wynik w kwo-
cie 280 tys. zł, jest nieduży, ale cieszy.
- w sp rawie: 1 . P rzyjęcia rocznego

sprawozdania  za rok 2012 z dzia-
łalności rehabilit acyjnej i wykorzy-
stania środków finansowych Warsz-
tatu Terap ii Zajęciowej w Zawadz-
kiem złożonego przez podmiot pro-
wadzący  war sztat  – Zgrom adzenie
Braci Szkół Chrześcijańskich z s. w
Ko pcu oraz 2. Ocen y działa lności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Za-
wadzkiem w 2012 roku,

- w sprawie zatwierdzen ia sprawo z-
dania fin anso wego P owiatu Strze-
leckiego  wraz ze sp rawozdaniem z
wykon ania budżetu za rok  2012
Przewo dn iczacy Ko misji  Budżetu

radn y F. Łupak przedstawił stanowisko
komisji: Komisja pozytywnie jednogło-
śnie zaopiniowała projekt uchwały, wzię-
ła przy t ym pod uwagę treść  sprawoz-
dań o raz opinię  Ko misji Rewizyjnej i
RIO. Ko m isja  st wierdza równ ież,  że
wszystk ie  sprawozdania sp orządzon e
zo stały w try bie i t erminach  ok reślo-
ny ch p rawem. W  rok u 20 12 docho dy
p owiatu p o zm ian ach  wyn o siły
66.309.96 2 zł, a wyk onanie  – 99,6%.
Wydatki wyn iosły 65.805.120 zł, wy-
kon anie  97,5%. Czyli w realizacji bu-
dżet u za 2 01 2 r. wystąp iła n adwyżka
budżet owa w wysok o ści 5 04 .8 4 2 zł,
kt óra  zo stała przeznaczon a n a spłatę
wcześn iej zaciągn ięt ych rat kredytó w.
Kredyt y te  ogó łem na koniec grudn ia
2012  r. wyn iosły: 1 1.753.0 00 zł, przy
czym należy nadmienić, że w ubiegłym
roku Powiat  nie korzystał z kredy tów,
ale korzystał z nich w latach wcześniej-
szych. Wartość mienia powiatów (grun-
tów, dróg i obiektów)  została wycenio-
na na 130 mln zł. W dalszej części ana-
lizy  Komisja Budżetu stwierdza, że  re-
alizacja budżet u za  ubiegły  rok  odbyła
się  w t rudny m o kresie sp owo ln ienia
gospodarczego k raju.  Mim o to  wyn iki
są korzystne, o czym świadczy nadwyż-
ka finanso wa.  To działanie  po kazuje,
że Rada Powiatu, Zarząd, Rada Społecz-
na Szpitala racjonalnie star a się kiero-
wać finansami powiatu strzeleckiego. Z
um iarko wan ym opt ym izm em,  w oce-
nie Kom isji,  m ożn a p rezen to wać do-
datni wynik finansowy osiągnięty przez
nasz szpit al. To  tylko 280 ty s. zł,  ale
pok azuje,  że c iągła analiza syt uacji fi-
nanso wej przez Dyrekto ra oraz Zarząd
Powiatu p rzynosi efek ty.

Dotyczy to również PKS, który za
ro k obro to wy 20 12  o siągn ął dodat ni
wynik w wysokości 3 0 tys. zł. Komisja
Budżetu wszystkim, którzy sporządzali
sprawozdanie oraz ty m, kt órzy  kiero-
wali r ealizacją budżetu i  finansów p o-
wiatu, serdecznie dziękuje. Komisja Bu-
dżetu o ceniając  sprawozdania, wynik i,
pozytywnie jedno głośnie zaopiniowała

Sesja Rady Powiatu

projekt uch wały dot yczący  udzielen ia
abso lut or ium Zarządo wi Po wiat u za
20 12 r.
- w sprawie udzielen ia abso lut orium

Zarządowi Powiatu Strzeleckiego
Radna Joanna Mróz, Przewodniczą-

ca Ko misji Rewizy jn ej, o dczy t ała
Uchwałę Nr 5/2013 Komisji Rewizyjnej
Rady P owiatu Strzeleck iego  z dnia 10
maja 2013 rok u w sprawie:
1 ) Rozpatrzenia rocznego sp rawozda-

nia  fin ansowego P owiatu St rzelec-
kiego  sporządzon ego n a dzień 31
grudnia 2012 r., sprawozdania z wy-
kon ania  budżetu P owiatu St rzelec-
kiego za rok  2 012  wraz z  op in ią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o
tym  sprawozdaniu oraz informacji
o stanie mienia  Po wiatu Strzelec-
kiego na dzień 31 grudnia 2012 r.

2 ) P rzedst awien ia Radzie  P o wiat u
Strzeleckiego wniosku w sprawie ab-
solutorium dla Zarządu Powiatu.
Przewo dn iczący rady  Po wiat u H.

Bartoszek poinformował, że 24 maja br.
wpły nęła Uchwała Nr 210/2013 Sk ładu
Orzekającego RIO nt. opinii o wniosku
Kom isji  Rewizyjnej w sp rawie udziele-
nia absolutorium  za 20 12 r. Zarządowi
Po wiat u. W szy stkie wy mogi fo rmalne
zostały spełnio ne.

Po tej uwadze radni przystąpili  do
głosowania nad udzieleniem absolutorium
Zarządowi Powiatu – wszyscy  byli za.
Staro sta Józef  Swaczyna w imieniu Za-
rządu P owiatu po dzięk ował za  jedn o-
myślność. Dodał również: - Ten budżet
do  koń ca rok u będzie trudn ym budże-
tem.  W iele  sam orządó w jest  o becn ie
zagrożon ych, m.in.  Zarząd Wojewó dz-
twa. W g eksp ertó w, kto przetrwa rok
20 13 i 20 14, tem u pó źniej będzie już
lepiej. Nie dopuszczamy myśli o nowe-
lizacji  budżetu państ wa n a 201 3, choć
wiele wskazuje, że do takiej n owelizacji
może dojść. Wiemy, że w takiej sytuacji
na pewno nie będzie wzrostu dochodów,
ale ich obniżenie. Myślę jednak, że ko-
lejne miesiące będą pomyślne do zakoń-
czenia budżetu roku 2013.

Jako  następną uch wałę r adni p rzy-
jęli zatwierdzenie skonsolidowanego bi-
lansu Powiatu Strzeleckiego sporządzo-
nego na dzień 31 grudnia 2012 roku.

W trakcie obrad Rada podjęła także
następujące uchwały:
- w sprawie przekazania skargi według

właściwości
- zmieniającej Uchwałę Nr IV/52 /11

Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
2 6 st yczn ia  2 01 1  r.  w sp rawie
uchwalenia Regulaminu Organ iza-
cyjnego  Starostwa Po wiat owego w
Strzelcach Opo lskich (dodajmy,  że
do ty czy t o do sto so wania zak resu
pracy Wydz. Komunikacji i Wy dz.
Ochrony Środowiska do zn owelizo-
wan ych przepisów prawa)

- w sprawie wy rażenia zgody  na za-
warcie przez Szpital Powiatowy im.
Prałata J. Glowat zkiego  w Strzel-
cach Opolskich umo wy dzierżawy
nierucho mości

- w sprawie określen ia p rzystank ów
kom unikacyjny ch, kt órych  właści-
cie lem lub zarządzający m jest P o-
wiat Strzelecki, udostępniany ch dla
o perato ró w i przewo źn ik ów o raz
warun kó w i zasad ko rzyst ania
z t ych przy stan ków

- w sprawie ustalenia stawek opłat za
k orzy st an ie  p rzez o p erat o ró w
i przewoźn ików z przystanków ko-
munikacyjn ych, kt órych właścicie-
lem albo zarządzającym jest Powiat
St rzelecki

- w sprawie wyrażenia woli współpra-
cy z  gminami oraz po wiatami sub-
region u kędzierzy ńsko-kozielskiego

- w sprawie zmian y kwot wydat ków
na realizację p rzedsięwzięć, o k tó-

rych mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publiczn ych

- w sp rawie zmiany  budżetu i zmian
w budżecie powiatu na rok 2013

- w sprawie udzielenia z budżetu Po-
wiatu Strzeleckiego pomocy finan-
sowej Gminie Strzelce Opolskie

- zmien iającej Uch wałę  Nr  XVIII /
191 /12 Rady Powiatu Strzeleck ie-
go z dnia 29 lutego 2012 r. w spra-
wie ustano wienia  St atutu Po wiatu
St rzeleckiego

- w sprawie przekazan ia sk argi we-
dług właściwości
Radny  Jan Bog usz  – p rzejmując

prowadzenie stwierdzam, że p rzy jęcie
protokołu jest jednoznaczne z uznaniem
sk argi J. Ży łk i na Przewo dn iczącego
Rady  P owiat u zło żo nej do pro to ko łu
podczas sesji w dniu 24 kwietnia 2013 r.
Tym samym, w oparciu o art. 231 KPA
w terminie 7 dni Rada jest zobowiązana
przek azać skargę właściwemu organowi
w drodze uchwały. Wobec t ego skarga
radnego Janusza Żyłk i, działającego  w
imien iu Klubu r adny ch  P O,  zostanie
p rzek azan a Wojewodzie  Opo lskiem u
(Rada Po wiatu nie  mo że rozpat rywać
skargi na swojego przewodniczącego).

Jedn ym  ze sta łych punk tów sesji
by ło  sprawozdanie z prac Zarządu w
okresie  międzysesyjn ym.

Radn y N. Lys ek: – P rzedmiotem
zaintereso wania Ko misji Go spodarczej
był k an ał h ut niczy w Zawadzk iem .
Wiem, że spór trwa już od wielu lat.

Starosta J. Swaczyna: – Na chwi-
lę obecną pozwolenie wodnoprawne po-
siada Walcownia Rur Andrzej.  Zmieniły
się uwarunk owania i WRA t wierdzi, że
wkró tce nie  będzie  potrzebować wód z
kanału. Mamy  ko resp ondencję sprzed
kilk u lat z  Marszałkiem Województwa,
bowiem upieraliśmy się, że to on powi-
nien by ć właścicielem k anału, gdyż są
to wo dy płynące. Tymczasem zdaniem
m arszałka m o żemy  t en  kanał nawet
zasypać, bo jemu jest niepotrzebny. 160
lat  huty, w której krajobraz wp isał się
ten kanał, przekreśla takowe  rozwiąza-
nie. Ale nikt nie chce ponosić kosztów
ut rzy mywania  kanału. Moim  zdaniem
właścicielem kanału powinna być gmi-
na z uwagi na poczynione inwestycje na
st awie przy t worzeniu centrum rekre-
acyjno -spo rtowego.  W 2010  r. doszło
do zalania znacznej części Zawadzk ie-
go , bo  na czas n ie zost ały otworzo ne
poszczególne jazy.  Rzeka Mała Panew
p owyżej pewnego  p o ziom u sta je się
rzeką rwącą,  gó rską, t ym bardziej, że
krajo braz t emu sprzyja. To spo wodo-
wało wylanie rzeki w 2010 r. Są także i
inne podmioty korzystające z tej rzeki,
ale wzięła to na siebie WRA i nie wyklu-
czone,  że  zrezygnuje  z korzyst ania  w
wód kanału.

N. Lyse k  –  co musi się  stać, aby
znalazł się właściciel kanału?

J. Swaczyna – właścicielem w sze-
roko pojętym rozumieniu przepisów jest
Skarb Państwa.

K. Kubal  – dobrze, że Przewodni-
czący Komisji zadał to pytanie, bowiem
w ubiegłym  rok u odbyliśmy  spo tkan ie
nt.  gospodarki wodnej w Zawadzkiem.
Wysłuchawszy wypowiedzi pana St aro-
st y wnioskuję, że n ie posunięto się  w
tym temacie ani na krok do przodu. Sy-
tuacja bieżąca w niczym nie różni się od
sytuacji z lat ubiegłych . Dla mieszkań-
có w Zawadzkiego kan ał hut niczy  jest
obiektem dość uciążliwym, bo na spo-
tkan iu w Zawadzkiem mieliśmy ok azję
przeko nać się  jak i jest stan  san itarny
tego obiekt u. Są piękne mosty, ładn y,
dep tak,  ale  w wo dach  kanału są ró żne
śmieci.  Skoro są 3 ciała władne: WRA,
Burmistrz zawadzkiego i Zarząd Powia-
tu –  czy nie można spisać porozumie-
nia określającego odpowiedzialność po-
szczególnych o rganów? Wydaje mi się,
że t rójstro nne poro zumienie rozwiąza-
ło by  wiele problemów. To nie są  duże
nakłady,  a sp ołeczeń st wo  odczuło by
jakiś wizualn y i wyczuwalny po stęp.

J. S waczyn a – ten kanał n ie za-
nieczyścił się sam.  Od strony  formal-
no-prawnej, Walcownia Rur Andrzej ma
pozwolenie wodnoprawne i jest zarządcą
kanału.

it

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Awa nse na  wyższ e sto pnie  o trzyma li:
mło dszego brygadiera - st .  kpt. Jo anna Badowska-Gh anem
starszego  kapit ana - kpt.  Damian Glik
aspir an ta - mł. asp. Józef Jelito
mło dszego o gnio mist rza - st . sekc. Adrian Cholewa

- st. sekc. Adam Wójcik
starszego sekcyjn ego - sek c. Grzego rz Bakalarczyk

- sekc. Michał Kos,
- sekc. Marcin Mika
- sekc. Lucjan Waluś
- sekc. Łukasz Węgrecki
- sekc.Urszula W iatrowska

O dz nacze nia, wyróż nieni a i  nagro dy otrzyma li:
Złoty Medal Za Długoletnią Służbę - mł. ogn. Jerzy Poliński
Srebrny „Medal Za zasługi dla Pożarnictwa” - kpt. Adriana Romanowicz i dh Bogu-
sław Farion
Brązowy „Medal Za zasługi dla Pożarnictwa” - st . sekc. Andreas Mlotek, dh Alicja
Saworz-Gabor
Odznaką za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP odznaczeni
zostali: st . bryg. Stefan Szłapa, Edward Dziedzic , Piotr Grabowski
Dyp lomem Kom endan ta Głównego P aństwowej Straży Po żarn ej wy różniony zo-
stał asp. Tomasz Wdowik
Nagro dę Komen danta Głó wnego ot rzymał st. bryg. Stefan Szłapa
Nagrodę fin ansową Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego o trzymał asp. Mate-
usz Nieświec.

Strażacy świętowali

Jak wspomniano wcześniej podczas
tej uroczysto ści grono wyróżnio-
ny ch było znacznie większe – bo
sporo było uczestnik ów  konk ursu
plastycznego  „Zapobiegamy p oża-
ro m” oraz Ogóln opo lsk iego  Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej. Konkur-
sy  patro natem  ho norowy m objął
Starosta Strzelecki,  który ufun do-
wał także nagrody dla wszy stkich
laureatów, a dh Fabianowi Rosłemu
p rzek azał list  gratulacyjnego  za
zajęcie II  miejsca w wo jewództwie
w OT PW.

dok. ze str. 1

Od 1 czerwca br. Komisariat Policji w
Zawadzkiem ma Komendant a. Zo stał nim
wy ło nion y w wy niku przeprowadzo nego
ko nk ursu kom isarz  Ark adiusz Chętnick i.
Rozkaz nom inacyjny wręczył m u 3 czerw-
ca Komendant Powiatowy Policji w Strzel-
cach Opolskich m ł. insp . Dariusz Wierz-
bick i.

Ko misarz  Arkadiusz Ch ętn ick i służbę
rozpo czął w 1 99 4 ro ku w Kom isar iacie
Policji w Ozimku, gdzie do 2006 roku wy-
kony wał swoje obowiązki na ró żnych sta-
no wisk ach związanych ze służbą krym i-
nalną oraz obo wiązki Kierownik a Rewiru
Dzielnicowych. Następnie p rzez okres 7
la t pełnił służbę w Wydziale  do Walki z
Ko rupcją Komendy Wojewódzkiej P olic ji
w Opolu na stanowisku specjalisty, a od lip-
ca 20 12 roku na st ano wisk u eksp ert a. 1  lutego 2 013  rozpoczął swoją  służbę w
Komisariacie Policji w Zawadzk iem.

Nowy komendant
w Zawadzkiem

Wyzn aczone zostały również o bszary t ej współpracy. Obejmują one:
1 . Och ronę środowiska i ochro nę przeciwpo wodzio wa,
2 . Tury stykę i  rekreację,
3 . Och ronę dziedzictwa kulturowego,
4 . Infr astruk turę społeczną i t echniczną,
5 . Go spodark ę,
6 . Osadnictwo,
7 . Komunikację i no woczesne technologie,
8 . Rynek pracy  i problemy dem ograficzne.

Nie był to  jedyn y dokument p odpisany tego dnia  przez przedstawicieli gmin:
Kędzierzyn-Koźle,  Bierawa, Cisek, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska
Wieś,  Ujazd, Str zelce  Op olskie, Zawadzkie i  Jemieln ica  oraz dwóch  po wiató w:
kędzierzyńsko-kosielskiego i strzeleckiego. Drugim była umowa partnerska o wspól-
nej realizacji  Pro jekt u „Zintegrowane podejście t eryt oria lne szan są rozwo ju Kę-
dzierzyńsk o-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, objętego  do-
fin anso waniem ze środkó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Pro gramu Operacyjnego Pom oc Techniczna 20 07-20 13.

Działamy w subregionie
dok. ze str. 1
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O F E R T Y   P R A C Y

S TANO WISKOMIEJ SC E
PRAC Y

WYMAGANIA O C ZEKIWANIA
PRAC O DAW CY:

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe
I MARKETINGU - doświadczenie mile widziane

- biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i w piśmie
SPECJALISTA DS. SPEDYCJI ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe
MIĘDZYNARODOWEJ - umiejętność negocjowania kontraktów handlowych i finalizo-

wania transakcji
- praktyczna wiedza z zakresu procedur importowo-eksportowych
- doświadczenie w pracy spedytorskiej
- biegła znajomość j. rosyjskiego, dobra znajomość j. niemieckiego

lub angielskiego
ASYSTENT/KA ZARZĄDU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe, - obsługa pakietu MS Office

- umiejętność planowania i organizacji pracy, dyspozycyjność
i zaangażowanie w wykonywanie obowiązki

- prawo jazdy kat. B; - mile widziane doświadczenie
- bardzo dobra znajomość j. niem., dobra znajomość j. angielskiego

SPEDYTOR STZRELCE OPOLSKIE - wykszt. średnie lub wyższe, - mile widziane doświadczenie
- biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i w piśmie

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie mile widziane
- miły ton głosu, obsługa komputera, odporność na stres

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - obsługa komputera
- odporność na stres, komunikatywność, poprawna dykcja

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - dobra dykcja, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista
3/4 etatu - znajomość komputera, - komunikatywność
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera, - miły ton głosu
3/4 etatu - odporność na stres, - dyspozycyjność
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY WOJ. OPOLSKIE, ŚLĄSKIE - wykształcenie wyższe lub średnie

- komunikatywność, dyspozycyjność
- umiejętności negocjacyjne i pracy w grupie
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie 2 lata

AGENT DS. ODSZKODOWAŃ WOJ. OPOLSKIE I ŚLĄSKIE - wysoka kultura osobista, - prawo jazdy kat. B
- doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z klientem

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY POWIAT STRZELECKI - wykształcenie średnie lub wyższe, - prawo jazdy kat. B
ASYSTENT/ KA PREZENTERA CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie
- KIEROWCA - wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy

w zespole, dyspozycyjność, praca przy komputerze
- prawo jazdy kat. B

PREZENTER HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie, - praca przy komputerze
- NEGOCJATOR - prawo jazdy kat. B, - odporność na stres

- wysoka kultura osobista, - komunikatywność, dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole

MENAGER DS. SPRZEDAŻY CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie
- kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miła aparycja
- prawo jazdy kat. B

SPRZEDAWCA W SKLEPIE MIĘSNYM STANISZCZE WIELKIE - wykszt. zawodowe, - miła obsługa, dobry kontakt z klientem
- znajomość obsługi kasy fiskalnej, - znajomość działu mięsnego
- książeczka zdrowia

KUCHARZ STANISZCZE WIELKIE - książeczka sanepidowska, - mile widziane doświadczenie
POMOC KUCHENNA STANISZCZE WIELKIE - książeczka sanepidowska, - mile widziane doświadczenie
KELNER/ KELNERKA STANISZCZE WIELKIE - książeczka sanepidowska, - mile widziane doświadczenie
KUCHARZ- SPRZEDAWCA STZRELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie preferowane, - obsługa kasy fiskalnej
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOSLKIE - wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera

- doświadczenie mile widziane
STRAŻNIK KSIĘŻY LAS - mile widziana licencja pracownika ochrony

- stopień ni epełnosprawności
STRAŻNIK Z LICENCJĄ STRZELCE OPOLSKIE - licencja pracownika ochrony

- mile widziany stopień niepełnosprawności
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKEI - wykształcenie min. zawodowe mechaniczne

- doświadczenie mile widziane
ELEKTROMECHANIK KOLONOWS KIE - wykształcenie kierunek elektryczny lub pokrewny

- znajomość mechaniki, hydrauliki, automatyki, pneumatyki
- czytanie schematów elektrycznych
- uprawnienia elektroenergetyczne typ. „E”
- mile widziane doświadczenie

MECHANIK SAMOCHODOWY STZRELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe- mechanik
- samodzielność, - uprawnienia spawacza

MISTRZ STOLARSKI KOLONOWS KIE - tytuł mistrza w zawodzie
- uprawnienia do nauki zawodu uczniów, - dośw. min. 5 lat

KIEROWCA C+E KRAJ/ UNIA - wykształcenie zawodowe, - dyspozycyjność, - doświadczenie
SPAWACZ MIG-MAG ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe, - znajomość rysunku technicznego

- uprawnienia na spawanie metodą MIG-MAG
MURARZ NA TERENIE BUDOWY - wykształcenie zawodowe, - umiejętności budowlane
OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO KOLONOWS KIE - umiejętność obsługi wózków jezdniowych silnikowych
- WIDŁOWEGO - uprawnienia na kierowcę wózków jezdniowych o napędzie silni-

kowym
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OLSZOWA - wykształcenie zawodowe

- mile widziane uprawnienia do prowadzenia wózków jezdniowych
PRACOWNIK PRODUKCJI STZRELCE OPOLSKIE - zdolności manualne, - umiejętność pracy w grupie
PRACOWNIK PRODUKCJI DANIEC - książeczka sanepidowska
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie – techniczne, - obsługa komputera,

- znajomość rysunku technicznego, - mile widziane doświadczenie
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera

- mile widziane doświadczenie
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, - obsługa komputera

- uprawnienia na operatora wózków widłowych mile widziane
- mile widziane doświadczenie

ROBOTNIK GOSPODARCZY 1/2 etatu STRZELCE OPOLSKIE - stopień ni epełnosprawności
OPERATOR MASZYN LEŚNICA - uprawnienia na wózek widłowy
LABORANT STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe- chemiczne

- mile widziane doświadczenie
ELEKTRYK WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie – elektryk, - prawo jazdy kat. B

- mile widziane doświadczenie
KAMIENIARZ ROŻNIĄTÓW - obsługa maszyn kamieniarskich

- mile widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie

PIELĘGNIAR KA STRZELCE OPOLSKIE, - wykształcenie kierunkowe
ZAWADZKIE - umiejętność szybkiego uczenia się, komunikatywność

- uprawnienia kierunkowe, - doświadczenie
- dobra znajomość j. angielskiego

PIELĘGNIARKA DOMOWA POWIAT STRZELECKI - wykształcenie ś rednie medyczne
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

POWIATOWY  URZĄD  PRACY  W  STRZELCACH  OP.
ZAPRASZA  PRACODAWCÓW  I  PRZEDSIĘBIORCÓW

do składania wnio sków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobot nych w
wieku 50+

wsp ółfin ansowanych  z Europejskiego Fun duszu Społecznego.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dodatk owe  informacje możn a uzyskać w PUP
w Strzelcach Op., ul. Gogo lińska 2a

w pokoju nr 7 lub pod nr telefonu   77 4621863

Otrzy maliśm y ty lko  1 0 procen t
kwoty, na której nam zależało. Wystą-
piliśmy do ministra  pracy o przek aza-
nie 800 tysięcy złotych z Funduszu Pra-
cy  na realizację  planowanych p rojek-
tów, a dostaliśmy 8 0 tysięcy –  iryt uje
się wicedy rek to r P UP Ro man  Kus.  –
Na ile  to  wystarczy?!  Na pom oc dla
czterech osób, dla których pracodawcy
stworzą nowe miejsca pracy! Są jeszcze
środki dla  chcących ro zpocząć własną
działalność ale tylko dla tych powyżej
50 roku życia – na ten projekt udało się
nam po zysk ać środk i z  Europejskiego
Fun duszu Społecznego.

Na ile starczy 10 procent?
Jest  połowa roku, a my  nie m amy

zupełnie p ieniędzy. I żeby nie było  ich
w Funduszu Pracy – są, ale zamrożone.
Tak właśnie sztuczn ie  obniża się  dług
publiczny,  nie zwracając  uwagi na p o-
trzeby w zak resie akt ywizacji zawo do-
wej.

Co dalej? Na pewno będziemy po-
nownie zwracać się do Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej o przekazanie
kolejnych transz p ieniędzy –  mówi R.
Kus.- Przecież za m omen t abso lwen ci
skoń czą szkoły i  zarejestrują  się w na-
szym  urzędzie, bo z pracą jest krucho.
Co  będziemy mogli im zapropo nować
bez – na przykład - pieniędzy na staże?!
 

ciem. Owszem,  niek tóre kursy  są r en-
towne, ale inne – nie. I to do nich trze-
ba do łożyć z zyskó w o siągnięty ch na
tych rentown ych liniach i  z in nej na-
szej działaln ości. Nieste ty,  p asażerów
indywidualnych mam y mniej, ale  za to
więcej przewo zó w zam kn ięty ch , np .
dowozów uczniów do szkół, częściej też
wyn ajmujemy  aut obusy.
- I zaoszczędzicie  teraz na przy-
stan ka ch …
- Przystanek  to  słup ek,  zn ak  D1 5,
ro zkład jazdy,  wyznaczone miejsce do
zatrzymania autobusu. Nic więcej. Zgod-
nie  z ustawą o transporcie zbioro wym
przystanki należą do zarządców dróg, a
ci z kolei mo gą od przewoźn ików po-
bierać op łatę na korzystanie z nich.

Jak konkurować,
to na całego

- Ale  na przystan ku za wsze j est
wi ata.
- Nie na każdym przystanku jest wia-
ta. Ale tam, gdzie jest, zgodnie ze wspo-
mnianą wcześniej ustawą, powinna zna-
leźć się  w zarządzie  gm iny. A więc te
wiaty, które mieliśmy n a st anie , czyli
ok . dwudziestu (na 200  przystanków),
przekazaliśmy – za symboliczną złotów-
kę - gminom. To do nich będzie należa-
ło utrzymanie w tych miejscach czysto-
ści i wykonanie niezbędnych remontów.
- J ak za symbo liczn ą złotówkę,  to
wiele  na tym n ie  zarobicie .
- Ale nie chodziło o pieniądze, tylko
o uporządko wanie spraw formalnych i
postąpienie zgodnie z  przepisami.

(m g)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dok. ze str. 1
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Co jesteśmy w stanie zrobić, by mu
zapobiec, jak pomóc dziecku radzić so-
bie z doznaniem krzywdy?

Nie ma człowieka, który w dzieciń-
stwie nie doznałby przem ocy…

Niekoniecznie musiało to być bicie,
zamykanie w ciemnej komórce czy od-
mawianie jedzenia. Rodzice - osoby do-
rosłe biorące udział w zajęciach psycho-
edukacyjnych w Poradni Psycholo gicz-
n o-Pedago gicznej,  pamięt ają do  dziś
sytuacje o śmieszania, upokarzania,  na-
kazy  i zakazy  uderzające w po czucie
godn ości dziecka. Mówią o sy tuacjach,
gdy ich  rodzic po p rostu rozkazywał, a
przy próbie rozmowy padało słynne „nie
py skuj!”  Nie bez p rzy czy ny powstało
i nadal używane jest powiedzenie „Dzie-
ci i ryby głosu nie mają”…

To zapewn e główny powód poczu-
cia bezkarności sprawców najbardziej do-
tkliwej w skutk ach p rzemocy – wy ko-
rzyst ywan ia sek sualnego dzieci i  mło-
dzieży. Wiara w skargi czy relacje dziec-
ka wiąże się  z koniecznością zburzenia
istnie jącego  w rodzinie czy wśró d bli-
skich znajo mych obrazu jednej z o sób.
Bo pamiętajmy, że sprawcy ponad 90%
tego typu czynów to  osoby z bliskiego,
często najbliższego otoczenia pokrzyw-
dzonego! !! Dla wielu tak a ko nfront a-
cja, konieczność zburzenia ładu i poczu-
cia stabilizacji w domu t o sytuacja  nie-
możliwa do przeżycia! Niestety, o pinia
społeczna (w tym sąsiedzi, rodzina) czę-
sto n ie są zainteresowani pomocą. Ob-
serwują, komen tują, mają  swoje zdanie.
Lecz „n ie  będą się mieszać w sp rawy
rodziny”… I pokrzywdzone dziecko  po-
zostaje samo, napiętnowane. Pozbawio-
ne m iłości, bezp ieczeń stwa, przynależ-
ności – najważniejszych potrzeb rozwo-
jo wych!

Pamiętajmy, że tajemnica chroni
sprawcę i izoluje dziecko!

Tym bardziej my  wszyscy: nie tyl-
ko rodzice, ale i dalsza rodzina, sąsiedzi,
nauczyciele i wychowawcy, koleżanki i
ko ledzy – bądźmy uważni n a sy gnały,
które mogą wskazy wać na występ owa-
nie zjawiska przemo cy seksualnej. Wy-
mien ię te n ajczęst sze:
* O zdarzeniu mówi dziecko  poszko-

dowan e lub in ne dzieci, które  były
świadkami tego zdarzenia lub zosta-
ły powiernikami ta jemnicy.

* W zachowaniu dziecka pojawiają się
elementy  seksualne – szczególn ie
niepo kojące, jeśli charakterystycz-
ne dla  wyższych okresów ro zwojo-
wych lub dla dorosłych

* Nagła zmiana w sposo bie odno sze-
n ia się dzieck a do  o k reślo ny ch
miejsc , czynn ości, osób, t emat ów
ro zmó w bez jasn ego  um oty wowa-
nia, zwłaszcza jeśli towarzyszą temu
wzmo żone emocje,  pobudzenie lub
zaham owanie.

* Sy gnały t rudn ej t ajemnicy (dziec-
ko mó- wi, że jest ważna sprawa, o
której nie m oże opowiedzieć. ..).

* Zmiany w nastrojach i poziomie ak-
tywn ości dziecka – bez wyraźnego
uzasadnienia.

* Zaburzenia psycho somatyczne (sil-
ne lub kumulowane napięcia, uogól-
nione lub skupione w obszarach ciała
związany ch ze zdarzeniem).

* Objawy somatyczne (szczególnie za-
czerwienien ia, otarcia, k rew, sinia-
ki – w okolicach inty mnych).
Gdy pokrzywdzone  dziecko zwróci

się do Ciebie, lub masz uzasadnion e po-
dejrzenie, że sytuacja wykorzy stywania
ma miejsce - nigdy nie  obiecuj dziec-
ku, że  ni komu nie  powiesz  o ujaw-
nionym wykorzystaniu  – już sprawca
nadużył jego zaufania do dorosłych. Za -
pewnij dzie cko,  że  zrobisz  wszy st-
ko , co n ie zbę dne  dl a z apewn ien ia
mu  be zpi eczeń stwa i  ws zy stk o, co
moż liwe , żeby chronić  jego  intym-
ność. Staraj się  okazać wiarę w sło-
wa dziecka, zaufaj m u!!!

Jak pisałam wcześniej –  by ć mo że
zgłaszana sytuacja nie miała miejsca. Ale
co  chce n am  zasy gnalizować dzieck o,
kt óre mówi, że  było wykorzyst ywan e?
On o wy myśliło  najbardziej dram atycz-
ny z powodów, by zwrócić na siebie uwa-
gę i uzyskać pomoc – z zupełnie innych,
ważny ch dla siebie pot rzeb!

Nie oceniajmy  pochopnie, poświęć-
my dziecku czy n astolatkowi czas –  to
na pewno  mo żem y zrobić, niezależn ie
od umiejętno ści, do świadczenia czy  wy-
kształcenia.

Po nown ie p rzyp ominam,  że radą i
pomocą mogą służyć nie  tylko pedago-
dzy  i psychologowie placówek oświato-
wy ch czy P oradni P sycholo giczno-P e-
dagogicznej, ale także pracownicy insty-
tucji pomocowych (np. Ośrodka Pomo-
cy  Spo łeczn ej, P owiat owego Cen trum
Po mocy Rodzinie oraz Zespoły Inter-
dyscyplin arne)  czy instyt ucji stojących
na straży prawa – policji, sądu.

 Irena Niewęgłowska
ped agog Pora dni

Psycholo giczno -Pedagogicznej

Seksualne wykorzystanie
dzieci i młodzieży (2)

Można skorzystać również z pom ocy Pora dni Przedmałż eńskiej  i  Rodzin-
nej NZO Z,  O pole, ul. Damrota 6 te l. 77  4 54 48 45 oraz Fundacji Dz ieci
Ni cz y je ,  Wars z awa ,  u l .  Ka towi cka  3 1 , Te l.  2 2 6 1 6 0 2  6 8 ,  e -m ai l :
fdn@fdn.pl /bezpła tny telefon zaufania dl a dzieci i  m łodzieży:11 61 11/

Nie każdy  uczeń kształcący się za-
wo do wo  m a mo żliwość do sk on alen ia
swoich umiejętności za granicą.  Zuzan-
na Signus,  uczennica kl. III  Technikum
w Zespole  Szkół Pon adgimn azjalny ch
w Zawadzk iem dost ała  t aką szan sę:
mogła odbyć 4 – ty godnio we prak tyki
zawodo we w austr iackiej firmie CON-
TAINEX, wchodzącej w skład grupy lo-
gistyczno – transportowej LKW WAL-
TER.  Przedsiębior st wo CONTAINEX
jest czołowym oferentem kontenerów i
przeno śnych systemów kontenerowych
w całej Europie. Trudni się wynajmem,
sprzedażą i leasingiem. Doradza, planu-
je i wykon uje indywidualne rozwiązania
przestrzenne. Siedziba firmy jest w Wie-
ner Neudor f , na południe od Wiednia.

Zuzanna Signus trafiła do CONTA-
INEX dzięki udziałowi w projekcie „Sieć
współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły
zawo do wej”, współfinansowan em u ze
śro dk ó w unijn y ch ,  a  r ealizo wan em u
p rzez Regio nalne Cent rum  Ro zwoju
Edukacji w Opolu. Praktyki trwały czte-
ry  t ygodnie –  o d 08  do 3 0 kwietn ia
201 3r. W odróżn ieniu od prak tyk za-
wo dowych realizowan ych  przez więk-
szość uczniów w kraju, praktyka Zuzan-
ny przy pominała raczej staż pracowni-
czy.  Zuzia  zajmo wała samodzielne sta-
nowisko biurowe w firmie i, co ważne, z
wynagrodzeniem. Jej zadania,  to głow-
nie prace zlecone, wykonywane na sta-
nowisku k omputerowym, polegające na

Wystarczy chcieć…

two rzen iu baz danych  klientow, wp ro-
wadzaniu nowych firm do systemu oraz
przygot owywaniu „szk iców” ofert.

Prak ty ka w firmie CONTAINEX
dała naszej uczennicy spore doświadcze-
nie, jak równ ież możliwość sprawdze-
nia się w posługiwaniu językiem obcym.
Dodatk o wy m  at ut em zagran iczn ego
wy jazdu by ło po zn an ie  przeuroczego
Wiednia. Popołudniami, po p racy, Zu-
zia  zwiedzała a trak cyjn e obiekt y mia-
sta, a wśród nich najcenniejszy – zamek
Schönbrunn  – wpisany n a listę zaby t-
ków UNESCO. Czas spędzony na prak-
tykach za granicą p ozostawił dziewczy-
nie mnóstwo pozytywnych wrażeń i we
wspomn ieniach pozo stanie zapewne na
długo .  Praca Zuzan ny Signus zo stała
przez pracodawców oceniona bardzo po-
zy tywnie.

U. Sk orek

      15 m aja uczniowie naszej szk oły
wzięli udział w obcho dach Roku Tuwi-
ma, k tóre wplecione zostały w święto-
wanie Ogólnopo lskiego  Tygodnia  Bi-
bliotek. Impreza odbyła się w słoneczne
przedpołudn ie na P lacu Żero msk iego.
Mło dzież technikum  r ecytowała wier-
sze Juliana Tuwima oraz  często wała
m ieszk ań có w Str zelec ciast eczkami,
których zawartość k ryła sentencje  po-
ety.  Uczniowie wzięli  również  udział w
ogłoszeniu wyników konkursu plastycz-
nego pt. Tuwim w obrazach.  Miejsko-
Gminna Biblioteka w Strzelcach Op ol-
sk ich wy różniła  prace następujący ch
uczniów: Zuzanna Wycisk ( III Thot) –
I miejsce , Katarzyna Jamer ( I Tek)- II
m. , Marcin Majewsk i ( IV Tg) - I I m .,
Wiktoria Goliszewska ( III Tot)- III m.,
Patry cja  Cy buchowska(  II I Tot) - wy-
r ó ż n ie n i e .

Ucznio wie, którzy  odważyli się re-
cyt ować poezję Tuwima w przestrzeni
p ubliczn ej to : Karo lin a Kuczera ( I
Tsek), Seweryn Grobarek ( Tsek), Mi-
chał Żurek (II Tmtż), Zuzanna Wycisk,

Tuż przed długim majo wym week-
endem, nieco ponad tydzień przed obo-
wiązkowym egzaminem maturalny m z
m atem aty k i, m aturzyści Cen trum
Kształcenia Zawodo wego i Ustawiczne-
go w Strzelcach Opolskich, wzięli udział
w I Maratonie Matematycznym. Udział
w zajęciach był szansą n a gruntown ą i
efekt y wn ą p owt órk ę,  p rzećwiczenie
zadań z zakresu po dstawowego , ugrun-
towanie wiedzy pod okiem nauczyciela.
Była to także okazja, aby nie tylko po-
wtórzyć i utrwalić materiał, ale wy słu-
ch ać wielu cen nych  rad i  wskazówek,
aby jak najlepiej zdać egzamin.

W maratonie wzięło udział ok . 50
t ego roczn ych  mat urzy stó w,  k t ó rzy
przez 5 godzin rozwiązywali zadania ma-
turaln e.

Całość p odzielona została n a dwa
et ap y.  P rzez dwie go dzin y uczniowie
rozwiązywali samodzielnie lub w parach
50 zadań „zamknięty ch”. Każda strate-
gia  rozwiązywan ia zadań zamk nięt ych
była dozwolona – od metody  odkrywa-
nia, poprzez metodę eliminacji i prefe-
rencji, oraz rozpoznawania . Uczniowie
korzystać mogli z dozwolonych na ma-
turze pomocy dydak tycznych czy li ze-
stawu wybranych wzorów matem atycz-
ny ch,  cy rk la,  linijki,  no  i oczywiście
k alkulato ra  p ro st ego . Nast ęp nie,  p o

krótkiej przerwie, zajęcia przybrały for-
mę konsultacji m aturalnych – uczn io-
wie rozwiązywali, pod ok iem  nauczy-
ciela, zadania otwarte krótkiej i rozsze-
rzo nej o dpowiedzi.  Maturzyści powtó-
rzyli przede wszyst kim zadania - „pew-
niaki m aturalne”, czy li rozwiązywanie
n ieró wn ości k wadrat owej i  r ównania
wielomian owego oraz zadanie  „z pręd-
kościami”. Po nadto pojawiły się zada-
nia  z ciągów, fun kcji,  geom etrii anali-
ty cznej, t rygo nometrii  i p rawdopodo-
bieństwa.  Na zak o ńczenie m arat on u
maturzyści otr zymali czarne długo pisy,
które są n iezbędne na egzaminie matu-
ralny m.

Po prawie 5–godzinnym  zmaganiu
z zadaniami maturalnymi trudn o by ło
się rozstawać – niemniej uczniowie wy-
cho dzili uśm iechn ięci i  zado woleni.
Mam nadzieję,  że Marat on  Mat em a-
tyczn y stanie się cyklicznym wydarze-
niem edukacyjnym, wpisanym w kalen-
darz  roku szkoln ego.

Życzymy wszy stkim  tego rocznym
mat urzyst om sukcesów na egzamin ach
maturalny ch,  a n a egzam inie z  mat e-
matyk i sam ych  prostych i zrozumia-
łych zadań, a w czerwcu satysfakcjonu-
jących wynik ów.
Po wodzen ia! !!

Bea ta Klama

„Jeśli chcesz nauczyć się pływać potrzeba, abyś wszedł do wody.
Jeśli chcesz nauczyć się rozwiązywania zadań trzeba, abyś zaczął je rozwiązywać.”

I maraton matematyków

TUWIM-owy zawrót głowy

Natalia  Grabelus, Kamil Kulwick i i Na-
talia Klimas (wszyscy z I II Thot).

T uwim o we ciast eczka (  w ilo ści
po nad 200  szt uk)  powstały dzięki in-
wen cji twórczej pana Krystian a Gron-

desa, a roznoszące je dziewczęta z klasy
II  To t pod op iek ą pan i Danuty  Mal-
czy k zaświadczyły, że  rozeszły się jak
świeże bułeczki.

Monika Wilde- Zdobylak

25 maja kryminalni z kom isariatu
w Zawadzkiem zatrzym ali do k ontroli
mło dego m ężczyznę. P odczas przeszu-
kania  samochodu ujawnili kilkan aście
woreczków strunowy ch z białym prosz-
kiem.  Po  sp rawdzen iu pro szk u n a t e-
ster ach narkotykowym przypuszczenia
funkcjonariuszy potwierdziły się. Jak się
okazało , w woreczkach znajdowała się
morfina, kodeina i THC. W sumie poli-
cjan ci zabezpieczyli: po nad k ilo gram
narkotyków, ok. 5 t ys. złotych, 3 wagi
oraz urządzenie do sprasowywania środ-
kó w o durzających . 2 4–letn i mieszk a-
niec powiatu strzeleckiego został zatrzy-
many w policyjnym areszcie.

Sąd zastosował wobec mężczyzny 3
miesięczn y areszt. Grozi mu kara n a-
wet do 10  lat pozbawienia wolności.

Ponad 1 kg
narkotyków

KOMITET  ORGANIZACYJNY  OBCHODÓW
50-LECIA  TECHNIKUM  MECHANICZNEGO

oraz
40-LECIA  ZSZ  NR 1

zaprasza na uroczystości jubileuszowe połączone ze Zjazdem Absolwentów:

12 października 2013 roku
 Zgłoszenia Absolwentów do udziału w uroczystościach jubileuszowych prosimy kierować:

drogą elektroniczną:jubileusz@ckziu-strzelce.pl
listownie:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Powstańców Śl.  3

z dopiskiem „Jubileusz”
lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły www.ckziu-strzelce.pl  lub można ja
otrzymać w sekretariacie szkoły. Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie
wpłaty w terminie do 31 czerwca 2013 r.
Osoby, które przyślą kartę zgłoszeniową z dowodem wpłaty otrzymają w stosownym czasie imien-
ne zaproszenie, w którym podany zostanie szczegółowy program uroczystości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
77-4612701, 77-4612675w.30, lub kierując pytanie na adres podany wyżej.
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Drodzy uczniowie
Liceum Ogólno kształcą ce  w Strzelcach Opolskich to zna cząca

placó wk a na m apie edukacyjnej na szego województwa . H istoria
szk oły to przede wszystkim d zieje ludzi ją tworzą cych:  nauczycieli,
uczniów i ich rodzicó w, całego personelu, to ta kże historia społecz-
ności i urzędów współpra cujących ze szko ła. W ciągu pona d 65 lat
funkcjonowania szk ołę naszą ukończyło  pona d 400 0 mło dych lu-
dzi.  Możem y poszczycić dobrze wykształconymi absolwentami.

Strzeleckie liceum cieszy  się dużym  zainteresowa niem uczniów
ze względu na ofertę kształcenia, pozytywny klimat do nauki, poczu-
cie b ezpieczeństwa. Pod ejmujemy d ziałania,  które w istotny sposób
wpływają na   indywidualne podejście do ucznia. Większość naszych
absolwentów od nosi suk cesy podejmując studia na wybranych kie-
runka ch renom owa nych uczelni wyższych,  ta k w Po lsce jak  i za
granicą . Zdawalność egzaminu ma turalnego w roku 2012 wyniosła
100 % .

Szko ła systematycznie jest modernizowana , doposa żona w naj-
nowszy sprzęt i materiały dydaktyczne. Gwa rantuje  spełnienie  naj-
wyższych wymagań edukacyjnych naszych czasów.

Za pra sza my

St owarzyszen ia
Szkó ł
In nowacy jny ch
Regionu Opo lskiego

Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Broniewskiego

w Strzelcach Opolskich
Szkoła należy do wielu prestiżowych organizacji, stowarzyszeń

Szkoła z tradycją dla dla przyszłości

Szko ła part nerska RFN

To dobra szkoła. Tu warto się uczyć.

Co u nas słychać?

W ra mach d ziałań CEO szkoła re-
alizuje projek ty ed ukacyjne
Wsp ó łpra cujem y  z p a rtnersk ą
szkołą z Niemiec – Gimnazjum Con-
rad –von -Soest

Od wielu lat realizujemy współpracę
z niemieckim o dpowiednikiem polskiego
ministerstwa ed ukacji, dzięki czemu nasi
uczniowie mogą   w szkole zdawać egza-
min językowy DSD II  umożliwiający stu-
diowanie na  niemieckojęzycznych uczelniach bez zdawania do dat-
kowych testów językowych.

Przygotowujemy ró wnież uczniów do  certyfikatu językowego z
FCE  z języka  angielskiego Nasza oferta edukacyjna

Każdy uczeń tworzy swój profil kształcenia.
- prog ram podsta wowy – uczniowie realizują w klasie pierwszej  za wyjątkiem języka polskiego , j. obcego wiodącego, matematyki,
  wych owania fizy cznego, re ligii.
- prog ram rozsze rzony –  t o  ucznio wie wybierają przedmioty,  które  chcą realizować w zakresie  rozszerzonym.

Szk oła o feru je ró wnież  nauczanie  dwu języczne
–  z językiem angielskim   jako drugim język iem wykładowym.
–  z językiem  niemieckim jako drugim język iem wykładowym

W szkole r ealizowane jest nauczanie języka angielskiego,  niemieckiego , francuskiego, hiszpańskiego, łacińskiego.
O wy borze decydują  ucznio wie.

Dla chętnych w ramach zajęć pozalekcyjnych  język ch iński

ZESPÓ Ł SZKÓ Ł O GÓ LNO KSZTAŁC ĄCYCH  W S TRZELCACH O PO LSKICH
ul. Krakowsk a 38,  47 – 100 Strzel ce  O polskie

tel. 77 461 22 25;  fax. 77 461 82 70     http:// los trzelce .wodip.opole .pl/     e-mail: zsostrzelce @o2.pl
„Wieczór ta lentów” , czyli  w poszukiwaniu ukrytych talentów

 Wolontariat szkolny – wspiera, pomaga, bawi Z powodzeniem przygotowujemy naszych uczniów
do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych

i zawodach sportowych

Wycieczki
i rajdy

Kółk o tetralne

W ram ach zajęć  dodatkowych  rozwijamy zainteresowania naszych uczniów oraz wspieramy i po magamy tym, którzy mają trud ności
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Oto fragmenty nagrodzonej pracy Kamila Żyłki
(tytuł pochodzi od redakcji).

(...) Z racji swego położenia miejscowość
nasza była też jedną z podstaw wyjściowych do
agresji na Polskę. Stąd do akcji ruszył IV Kor-
pus  Armi jny generała pi echoty Viktora von
Schwedlera, wchodzący w skład 10. Armii gen.
art. Waltera von Reichenau, należącej do  Grupy
Armii „Süd” dowodzonej przez generała puł-
kownika Gerda von Rundstedta. Korpus ten
tworzyły 46 Dywizja Piechoty gen. mjr. Paula
von Hasego i 4 Dywizja Piechoty gen. por. Eri-
cha Hansena. Oddziały te rozciągnięte były na
odcinku 12 km wzdłuż linii Dobrodzień-Za-
wadzkie- Kolonowskie. Uderzyły 1 IX1939 r.
na osi Ozimek – Lubliniec – Boronów –Koniec-
pol-Częstochowa - Warszawa, aby zniszczyć
wojska polskie (zgrupowane w okolicach Bo-
ronowa i Koszęcina).

W naszych okolicach – od Żędowic przez
Piet raszów,  Pludry,  B zinicę, Gwoździany,
Dzielną do Ciasnej, s tacjonowała 4 Dywizja
Piechoty. (...) Początkowo bojowe stanowisko
dowodzenia owej dywizji  znajdowało s ię w
Bzinicy Starej (30.08.1939 r.), o czym świadczy
jeden z dokumentów z dziennika bojowego. Już
następnego dnia kwatera tejże dywizji znajduje
się już jednak w naszej miejscowości. Z jedne-
go z meldunków dowiadujemy się o rozmiesz-
czeniu niektórych pododdziałów 4 Dywizji:
Kielcza - batalion zapasowy piechoty nr 4,  pie-
karnia kompanijna i pluton-ubojnia
Żędowice - 1 kompania batalionu zapasowego z
Kielczy, jedna kompania sanitarna, pluton kare-
tek sanitarnych i szpital polowy nr 4
Barut, Piotrówka i Gąsiorowice - I batalion 52
Pułku Piechoty płk Viktora Bartcky'ego 
Zawadzkie - kompania warsztatowa.
Innymi siłami Dywizji były:
10 Saski Pułk Piechoty pod dowództwem płk
Richarda Stempela i 103 Pułk Piechoty dowo-
dzony przez płk Karla Edelmanna, stacjonujące
na północ od Zawadzkiego w wymienionych już
wcześniej miejscowościach ześrodkowania dy-
wizji.

Skład 4 Dywizji uzupełniały dodatkowo:
4 i 40 bataliony artylerii, 13 batalion saperów,
oddział przeciwpancerny, dywizyjne oddziały
zaopatrzenia wraz z jeszcze jedną (poza Żędowi-
cami ) kompanią sanitarną i jeszcze jedną dru-
żyną wozów sanitarnych. Do tego dochodziły
oddziały rozpoznawcze i obserwacyjne.
Naprzeciw niemieckich sił 4 Dywizji, w lasach
pomiędzy Lublińcem a Zawadzkiem, stały czuj-
ki jednego tylko polskiego pułku – 74 Górno-
śląskiego Pułku Piechoty, wchodzącego w skład
7 Dywizji Piechoty, skrajnej skrzydłowej jed-
nostki Armii Kraków. Główne siły polskiego
pułku i dywizji stały w pewnym oddaleniu, w
okolicach Koszęcina, Boronowa i Konopisk.
Miały zatem chyba niewykonalne zadanie: mia-
ły powstrzymać cały XIV Korpus, a potem jed-
nostki drugiego rzutu (niemiecka 3 Dywizja Pie-
choty)!

31 sierpnia do dowództwa 4 Dywizji Pie-
choty w Zawadzkiem przychodzi hasło „Damp-
fwalze” (w tłum. walec parowy), czyli rozkaz do
ataku na Polskę z podaniem dnia i godziny. Tego
dnia dywizja zajęła stanowiska wypadowe na
Polskę. O godzinie 4.45 1 września 1939 r. ru-
szyła do ataku.

Przebieg wydarzeń i lustruj e szczątkowo
przegląd meldunków dywizyjnych i zdjęć na-
desłanym nam przez Pana Mariana Berbesza. Je-
den z zamieszczonych dokumentów to meldu-
nek z pierwszej linii frontu (rozpoznanie). Mówi
on o zajęciu przez wojsko polskie mostu na
wschód od dzisiejszych Koszwic. Świadczy to o
tym, że w tym rejonie znajdowała się czujka żoł-
nierzy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lu-
blińca, mająca za zadanie zniszczyć most w razie
niemieckiej agresji. Kolejny dokument informuje
o rozkazie naprawy drogi na trasie Zawadzkie-
Lubliniec. Została ona uprzednio zniszczona
poprzez wysadzenie jej części w Pawonkowie
przez wspomniany 74. GPP.  Następny meldu-
nek pochodzi z dowództwa Korpusu i informu-
je o wydarzeniach z dnia 1 września:

„W dniu 1.9.1939 o 4.45 została zgodnie z
planem przekroczona granica dwoma pułkami w
przedniej linii. Oprócz pos terunków granicz-
nych wróg nie stawiał oporu. Dopiero po obu
stronach Lublińca dał się odczuć opór, który
przez działanie flankowe głównie na 10 Pułk z
lewej strony na jakiś czas zatrzymał. Lubliniec
został zdobyty o godz. 9.30 przez 103 Pułk przy
niewielkich stratach. Na północ od Lublińca
ogień artylerii zmusił przeciwnika do szybkie-
go wycofania się. Do godz. 14.00 zostało wzgó-
rze 315 na wschód od Lublińca zajęte przez 10
Pułk.

Przekazano do kpt. Graue z IV Korpusu
przez porucznika Schneidera”

Są to dla nas bardzo interesujące dane, bo
dotyczą bezpośrednio terenów leżących obok
Zawadzkiego już po polskiej stronie. W przy-
padku Solarni podana jest również informacja o
polskich „szperaczach”, która jest prawdziwa.
W tym rejonie bowiem znajdowała się drużyna
podchorążego Bogusława Muniaka, która miała
za zadanie poinformować dowódcę pułku o na-
ruszeniu granicy w tym miejscu przez wojska
niemieckie. Wiadomo, że 4 Dywizja Piechoty
dysponowała ciężką artylerią. Nie ma wzmianki
o jednostce pancernej. 

dok. ze str. 1

Początek wojny nie pozostawił u nas śla-
dów innych aniżeli wspomnienia mieszkańców.

(…) Życie w miasteczku w latach 1939 –
1944 toczyło się swoim wojennym rytmem.W
Zawadzkiem, podobnie jak w całych ówcze-
snych Niemczech, rozwijała się propaganda na-
zistowska. Działała tu NSDAP, SA, NS Frauen-
schaft i Hitlerjugend. Śladem po tej działalności
jest odnaleziona w trakcie prac budowlanych w
miejscowym stawie tablica informacyjna, przy-
puszczalnie z si edziby NSDAP, przekazana
przez urząd gminy Muzeum Górnośląskiemu w
Katowicach.

W rejonie dzisiejszej ulicy J. Kani znajdo-
wał się obóz RAD (niem. Reichsarbeitsdienst),
czyli Służby Pracy Rzeszy zrzeszającej młodzież
poniżej 18. roku życia, która zajmowała się bu-
dową infrastruktury (mosty, tory, drogi). Odby-
cie służby w RAD było warunkiem przyjęcia na
studia wyższe i pierwszym krokiem do kariery
wojskowej w Wermachcie lub SS.

Przy hucie znajdował się obóz pracy dla
jeńców wojennych (m.in. Francuzów). W hucie
produkowano sprzęt wojskowy dla armii nie-
mieckiej.

Mieszkańcom żyło się względnie bezpiecz-
nie. Jednak po klęskach Wehrmachtu zaczęto w
rejonie dawnej granicy przygotowywać pozy-
cje obronne..

(...) Zaczęto przygotowywać obronę Nie-
miec przed zbliżającymi się Rosjanami. Przygo-
towania logistyczne rozpoczęto w roku 1943,
zaś budowę w terenie w 1944 r. Powstały wtedy
linie obronne przecinające Pol skę i Niemcy.
Przygotowywane były w pasie od W isły do
Odry. Kolejno były to: pozycja Huberta, A1, A2,
B1, B2, B3,C1, C2, D1, D2, E1, E2, MRU oraz
liczne pozycje ryglowe. Przygotowano również
miasta-twierdze, np. Opole, Wrocław, Kostrzyn.
Łącznie zbudowano ponad  16 różnego rodzaju
linii, z których każda posiadała jeszcze odnogi
(np. odnoga linii B2). Przed linią B2 znajdowa-
ło się jeszcze 6 innych. „Nasza” linia, nad Małą
Panwią, miała być podstawą obrony przed ata-
kiem wojsk radzieckich, które przedarłszy się z
linii B1 za Krakowem i Częstochową, próbowa-
łyby od północy zaatakować Górnośląski Okręg
Przemysłowy.

(...) Była to część linii B2 budowanej od
sierpnia 1944 r. Ciągnie się ona od Torunia
(twierdzy), przez Śląsk, aż do Czech. Linię tę sta-
nowiły umocnienia ziemne (okopy) wzmocnio-
ne  bunkrami betonowymi (również ciężkimi, co
widać przede wszystkim w miastach górnoślą-
ski ch). W naszej okolicy zbudowana jes t z
dwóch linii okopów, oddalonych od siebie o
ok. 0,5-1km. Połączone były ze sobą za pomocą
linii dobiegowych ulokowanych średnio co 500
m. Połączenia linii dobiegowych oraz właści-
wych okopów wzmacniano bunkrami lub gniaz-
dami karabinów maszynowych. Pierwsza linia,
położona wzdłuż brzegu rzeki, wyposażona była
w stanowiska dział pplot i ppanc.  Integralną
częścią całości umocnień był również, położo-
ny kilka kilometrów z tyłu, rów przeciwczołgo-
wy.

(...) Linia, mimo przygotowania, nie zosta-
ła w pełni obsadzona. Przewidywano, że obsadzą
ją dywizje frontowe, cofające się w porządku i
metodycznie. Nikt nie przewidywał, że ofensy-
wa radziecka będzie tak gwałtowna i zmasowa-
na, że pozbawi Niemców już na samym początku
możliwości skutecznego oporu, nie mówiąc już
o metodycznym i uporządkowanym odwrocie.
Ten nader często miał postać chaotycznej uciecz-
ki.

(…) W celu budowy fortyfikacji w okoli-
cach Zawadzkiego sprowadzono młodzież z
Czech. Została ona zakwaterowana w budynku
dawnego gimnazjum.

Linia, jak wspomnieliśmy, obejmowała
umocnienia ziemne, zabezpieczone na przedpo-
lu zasiekami (wykazały to badania wykrywaczem
metali), tzw. Kochbunkry, nazwane tak od spe-
cyficznego kształtu przypominającego kocioł
lub Einmannbunker (bunkry jednoosobowe).
Zrobione przez nas zdjęcia pokazują pozostało-
ści po stanowiskach karabinowych i przypusz-
czamy też, stanowiskach artylerii polowej. Ilu-
stracja 32 pokazuje kolejną część linii umocnio-
nej na Małą Panwią – transzeje dobiegowe po-
między pozycją główną nad rzeką, a tyłową.
Dalej z tyłu znajdował się Panzerabwehr Gra-
ben (rów przeciwpancerny), ciągnący się od
Kluczborka do Gliwic. Przecinał on dzisiejszą
drogę na Strzelce w okolicach Wierchlesia. Jego
pozostałości zachowały się jedynie w lasach na
południe i zachód od Zawadzkiego.

Nad dawnym mostem do Lublińca znajdują
się fortyfikacje wskazujące na stanowisko cięż-
kiego działa pplot. Flak 88mm. Może to mieć
związek ze znaczeniem komunikacyjnym mostu
i wojskowym huty. W okresie lotniczej ofensy-
wy al iantów na Niemcy zabezpieczenia tego
typu przy obiekcie takim jak huta są w pełni zro-
zumiałe. Na terenie huty w Zawadzkiem i na sta-
cji kolejowej w Fosowskiem znajdują się schro-
ny przeciwlotnicze dla cywilnych pracowników
kolei i huty.

(…) Już 16 stycznia w Zawadzkiem dało się
słyszeć huk armat w rejonie Częstochowy i Lu-
blińca. Rozpoczęto wtedy ewakuację jeńców ra-
dzieckich, francuskich i angielskich. Odeszli oni
w nocy pod eskortą i udali się w kierunku za-
chodnim. Drogami na zachód ciągnęły rzesze
uciekinierów – żon, dzieci i krewnych żołnie-
rzy oddziałów pomocniczych Wehrmachtu (tzw.

hiwisów - Tatarów, Kałmuków, Kozaków, Ro-
sjan i Ukraińców). Tutejsi wspominają, że były
to prawdziwe tłumy, które zatrzymywały się oka-
zjonalnie na nocleg lub prosiły o żywność, wodę
i lekarstwa. Również część miejscowej ludno-
ści ewakuowała się na zachód pociągami. Nie-
którzy dotarli nawet do Bawarii. Starszych męż-
czyzn zmobilizowano do miejscowego oddzia-
łu Volkssturmu – pospolitego ruszenia.

W czwartek 18 stycznia wstrzymano pracę
w hucie, a robotnikom przebywającym tu na ro-
botach przymusowych pozwolono opuścić mia-
sto. W piątek Zawadzkie opuściły dwa pociągi
z ewakuowanymi mieszkańcami miasta. Udały
się one w kierunku Opola.

20 stycznia zdjęto w hucie pasy transmi-
syjne, załadowano je na ciężarówki i wywiezio-
no do Strzelec. Przez cały ten czas przez Zawadz-
kie przechodziły grupy żołnierzy. Byli oni roz-
proszeni i przygnębieni. Nie było w nich ani
trochę woli walki i co istotniejsze, nie obsadza-
li przygotowanych punktów oporu – nie było
ani wspomnianej woli, ani dowództwa, ani wy-
starczającej ilości sprzętu i ludzi. Podążali oni,
jak cały ruch kołowy i pieszy do Żędowic, Baru-
tu i Jemielnicy (dzisiejsza ul. Strzelecka była
przecięta rowem przeciwpancernym). Między go-
dziną 14, a 15 dnia 21 stycznia Volkssturm nie-
miecki wysadził most żelazno-betonowy na
Małej Panwi na drodze  do Lublińca.

Miał również zostać wysadzony most na
drodze do Kolonowskiego, ale przeszkodziły
temu działania frontowe. Po wysadzeniu mostu
Volkssturm udał się w kierunku Strzelec Opol-
skich.

Tymczasem od strony Lublińca nadciągały
formacje 21 Armii Ogólnowojskowej gen. Dmi-
trija Gusiewa. Stanęły nad rzeką i szukały moż-
liwości przeprawy. Są dwie wersje wyjaśniają-
ce, dlaczego armia radziecka weszła do nas od
strony Kolonowskiego (piechota i pancernia-
cy) i Żędowic (artyleria i kawaleria). Wg jednej
z nich w gospodzie „U Goda” na Liszczoku
przyłapano pijanego hutnika i kazano mu wska-
zać drogę. Ten poprowadził ich na Liszczok, w
okolice leśniczówki, gdzie był mostek umożli-
wiający przeprawę czołgom. Inna wersja mówi,
że co odważniejsi z czerwonoarmistów przeszli
rzekę po resztkach mostu, złapali jakiegoś czło-
wieka po niemieckiej stronie i jemu kazali za-
prowadzić się do miasta. I w jednym, i w drugim
przypadku opowiada się, że sołdaci zrzucili z
czołgu „przewodnika”, gdy przekroczyli mostek
na Liszczoku. To pewnie uratowało mu życie, bo
na drodze do Zawadzkiego z Liszczoka, pod
Kocią Górą, usadowił się mały niemiecki od-
dział.

Pod Kocią Górą znajdowała się grupa pie-
choty dysponująca jedynie Panzerfaustami i
karabinem MG 42. Świadczy o tym znaleziona
przez pasjonata z Wrocławia i absolwenta na-
szego liceum, doktora Marka Kocowskiego, ta-
śma z nabojami do MG. Co ciekawe, niewystrze-
lone naboje są produkcji węgierskiej. Łuski
mosiężne dość dobrej jakości, pozostałe znale-
zione pojedyncze naboje do karabinów mauzer
są stalowe, w złym stanie. Odnalezione pojedyn-
cze łuski wystrzelone i więcej naboi niewystrze-
lonych świadczy o krótkot rwałym st arciu i
ucieczce lub śmierci Niemców rozlokowanych
wzdłuż drogi w pojedynczych dołkach strzelec-
kich. Tylko w okolicy zakrętu, za dębem, na zbo-
czach wydmy znajduje się więcej stanowisk
piechoty i dział. W ich okolicy został znalezio-
ny Parabellum z pełnym magazynkiem niewy-
strzelonych naboi. Czołgi jechały lasem wzdłuż
drogi osłaniając piechotę idącą prawym skrajem
szlaku – świadczą o tym liczne łuski nabojów
do pepeszy i pojedyncze do karabinu Mosin. W
tym miejscu został zniszczony radziecki czołg,
czego dowodzą znalezione łuski, pociski  i pia-
sta od koła. Dysponujemy tez licznymi relacja-
mi ustnymi potwierdzającymi zniszczenie jed-
nego T34 lub KW2.1

Niemcy ulokowani przy Kociej Górze ucie-
kli groblami (wówczas ten teren, obecnie suchy
był bardzo podmokły i poprzecinany rozgałę-
zieniami zalewu przy tamie na Malepatrusie) do
Pruskiego Urzędu Leśnego (niem. Preussisches
Forstamt). W piwnicy znaleziono ich, zastrzelo-
no, a budynek spalono. Podpalono również dwa
bloki mieszkalne znajdujące się obok. Mieszka-
li w nich urzędnicy celni pilnujący przed wojną
pobliskiej granicy.

Rosjanie, posuwając się w kierunku cen-
trum miejscowości, spalili na skrzyżowaniu dzi-
siejszych ulic Opolskiej, Dworcowej i Wajdy
willę lekarza - Konrada Riemanna. Doktora Rie-
manna i jego teściową, Emmę Glatschke żołnie-
rze radzieccy próbowali spalić w domu, ale ura-
tował ich strażak z huty Maroń. Ponadto pusz-
czono z dymem restaurację rodziny Foltys. Zabi-
to właściciela restauracji dworcowej Arlta. Da-
lej w kierunku Żędowic spalono również karcz-
mę Bombelki, zabijając uprzednio jej właścicie-
la. Ciekawa sprawa, bo restauracja ta była w
okresie plebiscytu miejscem spotkań miejsco-
wych Polaków. Spalono też aptekę Heyduków.
Oprócz własności Foltysów, wymienionych bu-
dynków już nie odbudowano. W dawnej Folty-
sówce dziś mieści się oddział Banku Zachod-
niego, poczta i sala koncertowa Domu Kultury.
Jerzy Lubos w swojej pracy o Zawadzkiem pi-
sze, że podczas walk zginęło 22  Niemców (w
tym 1 kapitan, 3 poruczników i jedna łącznicz-
ka), liczba jest ogromna w świetle znalezisk
Marka Kocowskiego i małej intensywności

walk... Albo Lubos przesadza, albo myli się
Kocowski, albo Niemcy zginęli już po walce...
Ukazują to coraz liczniejsze relacje ludności z
terenów całej Polski jak i współczesne znalezi-
ska grobów niemieckich poległych, odkrywa-
ne przez fundację „Pamięć”. Znamy taki przypa-
dek z Łagiewnik Wielkich.

Rosjanie, po krótkim postoju, wieczorem
udali się w kierunku Strzelec. Zawadzkie  było
„wyzwolone”.

(...) Linia B2, tak pieczołowicie przygoto-
wana, nie była nawet użyta. Pierwsze oddziały
radzieckie zachowywały się „przyzwoicie” –

Wojenne tajemnice Zawadzkiego
zmęczone walkami , poranione i zestresowane
wojsko nie miało czasu „zabawiać się” z cywila-
mi. Inaczej było z drugim rzutem, jaki zaczął
wkraczać tu w ciągu kilku następnych dni. Zaję-
to hutę (do sierpnia 1945 r. zdemolowano i zde-
montowano wyposażenie zakładu prawie w
100% ), doszło do kilku gwałtów i samosądu na
byłym strażniku obozowym (jego dom przy
Opolskiej również spalono). Rozpoczął się okres
rządów komendantury radzieckiej trwający do
marca, kiedy to przybyli pierwsi polscy urzęd-
nicy.(...)

W rejonie dzisiejszej ulicy J. Kani znajdował się obóz RAD (niem. Reichsarbeitsdienst), czyli Służ-
by Pracy Rzeszy

„Nasza” linia, nad Małą Panwią, miała być podstawą obrony przed atakiem wojsk radzieckich

- Co takiego jest pociągającego w resztkach okopów, umocnień, śladach, które znikają? Tu
nie można liczyć na „wielkie” odkrycia.
- Przede wszystkim historia, jaka się za nimi kryje, odpowiedź na pytania: kto, kiedy, dlaczego
to zbudował. Próba odpowiedzi jest trudna, lecz fascynująca. Po drugie trzeba zachować te „pa-
miątki” dla potomnych, bo jest to, jak by nie było, kawałek historii zawadczańskiej ziemi.
- Wiążesz swoją przyszłość z historią lub pokrewną dziedziną?
- Pragnę po zdaniu matury wstąpić do seminarium, jednak (jeżeli będzie to możliwe) chcę nadal
rozwijać jak najpełniej moje zamiłowania historyczne i odkrywać wciąż nowe fakty, które często
pozostają czarną plamą w historii naszego regionu.

Kamil Żyłka o swojej pasji...

Most przy ul. Lublinieckiej przed wysadzeniem

Resztki wysadzonego mostu, ul. Lubliniecka - przyczółek pólnocny
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Zastrzegamy sobie prawo skrac ania
teks tów. M ateria łów

nie zamówionych  nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO ME DIA”
45-125 O pole, ul. Skła dowa 4,

tel. 77/4428008,  fax 77/4428009

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie
tel. 77  4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzel ceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta. onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

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

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzel ce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowar zysze nie
Diabetyków

Koło  Powia towe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402

UWAGA  PODRÓŻNI
PKS w Strzelcach O polski ch SA

informuje,że z dniem 27.05.2013
wpro wadzon o promo cyjne ceny biletów jednorazowych  na tr asie

Strzelce Op. - Opo le - Strzelce Op.

Ceny  biletó w z mi ejscowo ści:

Strzelce Op., Sucha - Opole - 7 zł

Suchodaniec, Ligota Czamborowa, Izbick o - Opole - 5 zł

 Z A P R A S Z A M Y

LOKALNY  PUNKT INFORMACYJNY  O  FUNDUSZACH
EUROPEJSKICH  W  STRZELCACH  OPOLSKICH  INFORMUJE

O  NABORACH  WNIOSKÓW
O  DOFINANSOWANIE  PROJEKTÓW  Z

REGIONALNEGO  PROGRAMU  OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA  OPOLSKIEGO

Proje kt jest f inansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regiona lnego
w ram ach Programu Operacyjnego Pomoc Tec hniczna 2007-2013  we współpracy

z Min isterstwem  Rozwoju R egionalnego oraz ze  środków budżetu państwa.

Strzelce Op olskie dnia 2 9.05.20 13r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosown ie do art. 72  ust. 6 ustawy z dnia 3 października 20 08r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocen ach o ddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 1 99, po z. 122 7 z
2008r. z późn. zm), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu
29 maja 2013r. na rzecz  POLMAG Spółka z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzie-
rzyn-Koźle, decyzji administracyjnej Nr 176/13 o zmianie  pozwolenia nr 194/12
z dnia 11.06 .2012 r. n a budowę h ali produkcyjnej –  odlewni magnezu z częścią
biurowo-socjalną (I etap) i budynku biurowego (II etap), wraz z drogą wewnętrzną,
park ingiem i zbiorn ikiem retencyjn ym oraz dwoma zjazdami z drogi publicznej,
w Olszowej przy ul. Niemieckiej, na działkach nr: 51/14, 52/11, 52/9, 51/12 i 312,
w części dot. projektu budowlanego w zakresie wydzielenia malarni w obszarze hali
produkcyjnej i magazynu surowca - dodat kowa kubatura, wraz z korektą projektu
zagospodarowania terenu,  na działk ach nr: 51 /12, 51/1 4, 52/9, 5 2/11.

W St arostwie Powiat owym w Strzelcach Opolskich
– Wydział Archit ekton iczn o-Budowlany,

ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211,
(w go dzinach pn. 8.00 ÷16.00, wt.-pt. 7.30÷15.30),

można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją  sprawy.

z up . Staro sty TERESA WANECKA
Naczelnik  Wydziału

Architektoniczno – Bud owlan ego

Zo stał rozstrzygn ięt y e tap  wo jewódzk i I II Ogó lno polskiego  Ko nkursu Pla-
stycznego „Bezpiecznie na wsi – powiedz stop upadkom!”, skierowanego do uczniów
szkół podstawo wych . Do  Oddziału Regio naln ego KRUS w Opolu wpłynęło 10 96
prac plasty cznych z 96 szkół podstawowych województwa opolskiego.

Zgodn ie z r egulaminem  Wo jewódzka Kom isja Konk ursowa dok onała oceny
prac plastycznych wy bierając po t rzy najlepsze prace  w obu grupach wiekowych.

W I grupie wieko wej (klasy  0-3) laureatami zos tali:
I miejsce - Julia Nowak  z klasy II PSP w Lewinie Brzeskim,
II mi ejsce - Michalina H ytrek z  klasy III SP w Leśnicy,
III miejsce - Anna Sypko z klasy I II SP w Szymonkowie.

W II grupie  wiekowej (klasy 4-6) laurea tami zos tali:
I miejsce - Dominika Sozańska z klasy V SP w Włodzieninie,
II miejsce - Katarzyna W ilk z klasy V PSP w Dalachowie,
III miejsce - Oliwia Gołek z klasy IV PSP w Lipowej.

W pracach Komisji Wojewódzkiej, któ rej przewodn iczył Dyrekt or OR KRUS
w Op olu, uczestn iczyli również przedstawiciele innych  opolskich instytucji, m .in.
Kurat orium Oświaty, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Op olskiego  Oddziału Do-
radztwa Rolniczego  w Łosiowie, Oddziału Teren owego Agencji Rynku Rolnego . II
etap ko nkursu to wyłonienie laureatów w skali kraju.

 Bezpiecznie na wsi

W trakcie długiego weekendu funkcjonariusze z KPP Strzelce Opolskie czuwali nad
bezpieczeństwem wszyst kich uczestn ikó w ruchu dro gowego  na terenie  po wiatu
st rzeleck iego.

Funkcjonariusze reagowali na zachowania zagrażające bezpieczeństwu w ruchu
dro gowym . Szczególną uwagę zwracali m. in. n a „piratów drogowych ” i n ietrzeź-
wych kierujących.W trakcie minionego weekendu do szło do 11 kolizji drogowych,
w tym 1 – ze zwierzy ną, 5- ze względu na zły stan nawierzchn i. Policjanci spraw-
dzali również stan tr zeźwości kierujących. Funkcjonar iusze ujawnili 8  osób, k tóre
zdecy dowały się kiero wać pojazdami po wcześniejszym spo życiu alkoholu. Wszy-
scy kierowcy odpo wiedzą za przestępstwo.

1 czerwca br. na terenie powiatu strzeleckiego policjanci zat rzymali nie trzeź-
wego  63-le tniego mężczyznę, kt óry kierował m otorowerem mając 3,0 0 prom ila.
Ró wnież 2  czerwca na teren ie p owiatu str zeleckiego policjanci zatrzy mali nie-
trzeźwego 21-letniego mężczyznę, który kierował mot orowerem m ając 1,44  pro-
mila.

Policjanci w ciągu minionego tygodnia zat rzymali  1 osobę poszuk iwaną.

KRONIKA  POLICYJNA

w ra mach działani a 1.4.2 Usług i tury styczne  i rek reacyjn o-sportowe
świ adczon e prz ez se ktor publiczny

Wniosk i można składać od 17.06.2013 r. do 01.07.20 13 r.,
www.rpo.opo lsk ie.pl

 

Uśmiechnięte buzie

Konkurs „Europa to MY” …
wygraj podróż marzeń i wielki  koncert muzy czny

w s wojej  miej scowo ści

Jeszcze tylko do 7 czerwca można wziąć udział w konkursie „Europa to MY”. Na
zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda w postaci bonu na podróż marzeń o wartości
20  00 0 zł oraz k oncer tu z udziałem polskich  gwiazd w swojej miejscowości.
Wystarczy wziąć aparat,  zro bić kilk a zdjęć miejsca,  któ re zmien iło się dzięki
Funduszom Europ ejskim oraz dodać k rótki opis tego miejsca.
Każdy ma szansę na wygraną, zarówno małe, jaki i duże miejscowości. Liczy się
ciekawy kadr  zdjęć  i atr akcyjno ść histor ii miejsca, k tóre zmieniło się dzięki
Funduszom Europejsk im. Spośród wszystkich zgłoszeń zost anie wyłonio nych 10
najlepszych, które w najciekawszy spo sób pokazały wybrane miejsce.
Następnie w głosowaniu intern etowym, internauci zadecydują, w którym miejscu
zostanie zorganizowany wielk i koncert plenerowy  pod patronatem Radia Zet. Z
kolei autor wybranego zgło szenia o trzyma bon na wybraną przez siebie po dróż
marzeń w wartości 20 000 zł.
Koncert odbędzie się 31 sierpnia 2013 r. Zagrają na nim m.in. Pectus, De Mono,
Mezo, Blue Cafe. Do datk owo będzie o n tr ansm itowany na anten ie T VP 1 , w
Radio Zet oraz Internecie.
Weź udział w k onkur sie -  zostań boh aterem / bohaterką swojej miejscowości i
spraw pozostały m mieszkańcom wspaniałą zabawę!
Szczegó ły n a: www.europatomy.pl,  facebook .com /EuropaToMy

** *

Akcja jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Radia
Zet  i T VP (z  udziałem ambasadorów arty stycznych : m.in.: Pect us, De Mo no,
Blue Cafe i  Mezo o raz znanych prowadzący ch Radia Zet w osobach: Wojciech
Jagielsk i, Rafał Bryndal, Marcin  Wojciecho wski,  Marzena Chełm iniak , Marcin
Sońta,  Marek Starybrat oraz Kamil No sel).

Tak żegnały nas dzieci z przedszko li powiatu strzeleck iego.
W miniony m miesiącu pracown icy Lokalnego Pun ktu Informacyjnego  o Fundu-
szach Europejskich w Strzelcach Op olskich po raz kolejny odwiedzili placówki
przedszkolne z terenu naszego powiatu. Maj „należał” do Gmin Ujazd oraz Strzelce
Opo lskie. Łącznie przepro wadzono 1 3 lekcji pod nazwą „Przedszkolak- Mały
Euro pejczy k”, w których wzięło udział blisko 30 0 dzieci. Najmłodsi obywatele
Unii Europejsk iej dowiedzieli się jak wy gląda flaga unijna, jakie państwa n ależą
do wspólnoty, p oznali najważniejsze symbole: pieniądz, stolica,  język, hy mn, a
także mogli wziąć udział w zajęciach ruchowych,  po przez szukanie  uk ryty ch
gwiazdek unijnych, a następnie wspólne układanie flagi Unii Europejskiej. Dzieci
również miały okazję poznać Syriusza – maskotkę Unii Europejskiej i pokoloro-
wać ją według własn ego  uznan ia.  Wszyscy milusińscy o tr zym ali up ominki w
post aci kolorowanek, wycinanek o raz kredek związanych omawian ą temat yką.

Monika Sętkiewicz-Dusza
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Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012 - KATEGORIA PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE

MIESZANKA  CIASTEK
RĘCZNIE  WYTWARZANYCH Ciastka do mieszanki są wyrabiane ręcznie na podstawie tradycyjnych domo-

wych receptur. Nadają się zarówno do niedzielnej kawy, jak i na przyjęcie
weselne. Mieszanka składa się z ok. 10 rodzajów ciastek. Wśród nich najczę-
ściej występują ciastka kruche, orzechowe i bakaliowe, z masą z mleka w
proszku, z ciasta francuskiego i kokosanki. Niektóre rodzaje ciastek do mie-
szanki mogą zostać dobrane przez klienta. Można także zamówić każdy rodzaj
osobno.

OPIS  FIRMY

Cukiernia jest firmą rodzinną nastawioną na pieczenie ciast i innych słodkości
na zamówienie. Wypieki powstają tradycyjnymi metodami z produktów, jakie
używa się do pieczenia w domu. Dzięki temu mają wyśmienity i tradycyjny
smak. Cukiernia posiada własną profesjonalną drukarkę do jadalnych wydru-
ków, dzięki czemu na torcie można umieścić dowolne zdjęcie lub rysunek. W
ofercie znajduje się również wynajem fontanny czekoladowej, która mieści max
5 kg czekolady.

Cukiernia Kasia
Paweł Solga

ul. Kozielska 30
47-100 Strzelce Opolskie

Tel.  504 963 574

OPIS  PRODUKTU

Ad multos
annos!

Pani Maria Jeger 24 maja skończyła 90 lat! Z okazji tak wspa-
niałego Jubileuszu były oczywiście gratulacje i życzenia od współ-
mieszkańców DPS w Szymiszowie, dyrekcji i personelu i urodzi-
nowe przyjęcie z ogromnym tortem.

Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć przedsta-
wicieli władz Powiatu - z kwiatami, okolicznościowym prezen-
tem i najlepszymi życzeniami dobrego zdrowia i uśmiechu, każde-
go dnia bez trosk pospieszyła do Jubilatki Sekretarz Powiatu
Ewelina Jelito.

Do wszystkich gratulacji i najlepszych życzeń dołączamy
także swoje: wielu jeszcze szczęśliwych i spokojnych lat w do-
brym zdrowiu!

To  zdjęcie  po cho dzi z  film  przygoto wanego n a z lecen ie Sto warzy szenia Kraina św. Anny, k tó ry otr zy mał  I nagro dę na
międzynarodowym konkursie filmów turystycznych  w ramach konkur su „Film , Art & Tourism Festival”  w Warszawie.
Znacie o kolice Góry św. Anny? Znacie!  Z przyjemnościa więc obejrzy cie film na YouTube. Warto to  zrobić!

Piękno nagrodzone


