
Wszystkim mieszkañcom Powiatu Strzeleckiego
z okazji nadchodz¹cych �wi¹t Wielkiej Nocy

¿yczymy obfitych ³ask i b³ogos³awieñstw
Chrystusa Zmartwychwsta³ego.

Niech �wiêto Zmartwychwstania Pañskiego,
bêdzie dniem rado�ci, wytchnienia i spokoju

oraz wype³ni wszystkich wiar¹ i si³¹
w pokonywaniu trudno�ci,

które pozwol¹ z ufno�ci¹ patrzeæ w przysz³o�æ

Strzelce Opolskie, Wielkanoc 2009

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy Rady
 Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Na sesji Rady Powiatu Strzelec-
kiego w dniu 25 marca 2009 r. Rada
Powiatu Strzeleckiego podjê³a
uchwa³ê Nr XXVIII/256/09 w spra-
wie zasad nadawania tytu³u �Hono-
rowy Obywatel Powiatu Strzeleckie-
go�oraz uchwa³ê Nr XXVIII/257/09
w sprawie zasad nadawania tytu³u
�Zas³u¿ony dla Powiatu Strzeleckie-
go�

Wielu mieszkañców Powiatu
Strzeleckiego zas³uguje na wyró¿nie-
nie. Niejednokrotnie spotykamy w
swoich �rodowiskach osoby, których
dzia³alno�æ na niwie spo³ecznej, go-
spodarczej poprzez swoje dzia³ania
w istotny sposób przyczyniaj¹ siê
do rozwoju Powiatu Strzeleckiego.

Warto te osoby za ich pracê, po�wiê-
cenie i zaanga¿owanie doceniæ. War-
to, ¿eby dziêki przyznaniu im tytu-
³ów w sposób szczególny zosta³y
docenione, przez nas wszystkich �
mieszkañców powiatu.

Mam nadziejê, ¿e przyznanie ty-
tu³u bêdzie zarówno podziêkowaniem
dla tych osób, jak równie¿ inspiracj¹
do podjêcia ro¿nego rodzaju inicjatyw
przez inne osoby.

Wiem, znaj¹c lokalne �rodowiska,
¿e pretendentów do tytu³u na terenie
naszej ma³ej ojczyzny nie zabraknie.
Na zg³aszanie kandydatur czekamy
do 31 pa�dziernika.

Starosta Strzeleckiego
Józef Swaczyna

Szanowni Mieszkañcy
Powiatu Strzeleckiego,

Wiêcej o tytu³ach Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego i Zas³u¿ony dla
Powiatu Strzeleckiego czytaj na str. 7

Spawacze po egzaminach

Wiêcej czytaj na str. 4

Tak¿e � pisaæ wnioski. Do do-
wolnego urzêdu. Równie¿ do staro-
sty. I na starostê. Wa¿ne jest, by wie-
dzieæ, gdzie skargê skierowaæ, bo nie-
w³a�ciwy adres opó�ni jej za³atwie-
nie.
Skarga mo¿e dotyczyæ zaniedbania
lub nienale¿ytego wykonywanie za-
dañ przez w³a�ciwe organy albo
przez ich pracowników, naruszenia
praworz¹dno�ci lub interesów skar-
¿¹cych, a tak¿e przewlek³ego lub biu-

Skar¿yæ siê ka¿dy mo¿e
rokratycznego za³atwiania spraw.
Wniosek natomiast powinien zawie-
raæ propozycjê rozwi¹zania jakiej�
sprawy.
Niezale¿nie od tego, czy wystêpuje-
my ze skarg¹ czy z wnioskiem, jaki�
odzew ze strony adresata bêdzie na
pewno (inna rzecz czy dla nas satys-
fakcjonuj¹cy), bo udzielenie odpowie-
dzi jest obowi¹zkowe.

Wiêcej czytaj na str. 6

Cz³onkowie klubu Activa z LO
im. Mieszka I w Zawadzkiem od 1
do 9 kwietnia w okolicach Wis³y i
Istebnej wspólnie z rówie�nikami z
ukraiñskiego U¿gorodu bêd¹ realizo-
waæ miêdzynarodowy projekt, finan-
sowany przez Narodowe Centrum
Kultury. Wspó³organizatorem pro-
jektu jest Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Kultury w Po-
wiecie Strzeleckim. Natomiast we
wrze�niu klubowicze pojad¹ na Ukra-
inê.

Za³o¿eniem wymiany jest inte-
gracja m³odzie¿y poprzez gry i zaba-
wy edukacyjne oraz warsztaty. Za-
k³adamy opracowanie regulaminu po-

Miêdzynarodowy projekt licealistów

Zamki i legendy naszego kraju - czê�æ 1

Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania
histori¹ �l¹ska Opolskiego w XIX i XX wieku,
inspirowanie do zajêcia czynnej postawy wobec
otaczaj¹cej rzeczywisto�ci i kszta³towania przy-
sz³o�ci z uwzglêdnieniem bolesnych do�wiad-
czeñ przesz³o�ci, rozwijanie umiejêtno�ci pro-
wadzenia dialogu oraz radzenia sobie z uprze-
dzeniami i stereotypami - to g³ówne cele kon-
kursu pt. ,,Obozy w Lamsdorf/£ambinowicach
(1870-1946). Historia i wspó³czesno�æ�.

Dla uczniów liceum wszystkie te za³o¿enia oka-
za³y siê na tyle ciekawe, ¿e zaanga¿owali siê w
wielomiesiêczne przygotowania do konkursu do-
tycz¹cego dziejów obozów jenieckich (1870-1945)
i obozu pracy w Lamsdorf/£ambinowicach (1945-
1946).

Miejsca pamiêci na �l¹sku Opolskim
- znane czy nieznane?

Wiêcej czytaj na str. 4


