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POWIAT STR Z E LE C K I

G³osuj jak chcesz!
Tylko id na wybory!
21 padziernika nie zostawaj w domu  id i g³osuj. Wybieraj
zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jeste rozczarowany ostatnimi dwoma latami? Oka¿ to, g³osuj¹c. Cieszysz siê, ¿e w
ostatnich latach uda³o siê tak du¿o zrobiæ? Oka¿ to, g³osuj¹c.
Nie chcesz ¿adnych zmian? G³osuj! Chcesz wszystko zmieniæ? G³osuj!
Nie pozbawiaj siê wp³ywu na to, co siê dzieje w Polsce. Jeli
nie pójdziesz g³osowaæ  wp³yw ten oddasz komu innemu.
Jesli nie zdecydujesz siê iæ na wybory  nie narzekaj póniej,
¿e jest jak by³o. ¯e Ci siê nic nie podoba. Nie narzekaj, ¿e
mog³oby byæ lepiej. ¯e kto móg³by zrobiæ wiêcej.
Nieprawda, ¿e pojedynczy g³os nie ma znaczenia. Ma. Ka¿dy
g³os ma znaczenie. Twój tak¿e. I mój.
Nie zostawaj w domu. Nie milcz. Nie oddawaj swego prawa
do g³osowania innym.

LISTA KANDYDATÓW
DO SEJMU I SENATU RP
Jak pisalimy juz w jednym z poprzednich numerów naszego dwutygodnika wród kandydatów na parlamentarzystów RP, na listach ró¿nych
ugrupowañ pojawili siê równie¿ mieszkañcy powiatu strzeleckego. Kto
staruje? Poni¿ej publikujemy nazwiska osób z naszego powiatu ze wskazaniem ugrupowania i pozycji na licie
LEWICA I DEMOKRACI
SLD+SDPL+PD+UP
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Sporok - Spórok - Carmerau

- Wszyscy byli za  podsumowuje je krótko burmistrz Norbert
Koston. Oznacza to, ¿e temat dla nikogo nie jest kontrowersyjny. I s³usznie  przecie¿ to nic nadzwyczajnego
w Europie, gdzie podwójne nazwy
miejscowoci mo¿na znaleæ w wielu
regionach. I to nie tylko zwi¹zanych
z Niemcami. W Belgii natkniemy siê
na tablice w jêzyku francuskim i flamandzkim, w Saksonii i Brandenburgii spotkamy tablice w jêzyku niemieckim i ³u¿yckimi, na Wêgrzech 
w s³owackim i wêgierskim. To nie
wszystkie przyk³ady, jakimi móg³bym siê tu pos³u¿yæ, ale wystarczaj¹co dobitne. Ludzie ceni¹ swoje dziedzictwo i swoje ma³e ojczyzny. Dlaczego akurat u nas mia³oby byæ inaczej?
W konsultacjach udzia³ wzi¹æ
móg³ ka¿dy  bez wzglêdu na narodowoæ. I ka¿dy móg³ otwarcie powiedzieæ, co myli na ten temat. Jeli
nikt  a nie by³o takiego przypadku!
 nie wyrazi³ sprzeciwu wobec zamiaru wprowadzenia dodatkowych
nazw w jêzyku niemieckim warunkiem wszak¿e by³o, by by³y to nazwy obowi¹zuj¹ce na tym terenie
przed rokiem 1933, oznacza to, ¿e
podwójne tablice stan¹ na terenie
gminy.

Kiedy?
Otó¿ chyba nie ca³kiem szybko.
Procedura wprowadzania podwójnego nazewnictwa miejscowoci tak naprawdê zosta³a rozpoczêta ju¿ w
czerwcu 2005 roku, kiedy Rada Gminy podjê³a uchwa³ê w tej sprawie.
Teraz, po konsultacjach, Rada Gminy podejmie kolejne uchwa³y. Te zostan¹ przekazane do wojewody opolskiego jako organu nadzoruj¹cego, a
potem do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji: gmina
najpierw musi znaleæ siê w specjalnym rejestrze gmin, w których wprowadzono nazwy pomocnicze.
- Wa¿ne jest, ¿e ustawodawca dla
gmin, w których zostan¹ wprowadzone podwójne oznaczenia, przewidzia³ pewnego rodzaju wsparcie finansowe  kosztów tych zmian nie
ponios¹ gminy, a administracja rz¹dowa. S¹dzê, ¿e wszystkie decyzje
dotr¹ do nas w roku 2008, nie wczeniej.
Obok nazwy Kolonowskie pojawi siê Colonnowska. Spórok zostanie wreszcie oficjalnie Spórokiem 
dzi urzêdowa jego nazwa brzmi Sporok, choæ wszyscy u¿ywaj¹ tej
pierwszej i zapewne mocno siê dzi-

Po¿egnanie dyrektora Szymañca

Poz.13. Maj Roman, Szczepanek, in¿ynier rolnictwa, cz³onek SLD
MNIEJSZOÆ NIEMIECKA
Poz.3 Koty Józef, Staniszcze Ma³e, nauczyciel, nie nale¿y do partii politycznej
Poz.8 Grabowski Hubert, Kronica, przedsiêbiorca, nie nale¿y do partii politycznej
Poz.17 Mróz Joanna, specjalista zarz¹dzania i marketingu, nie nale¿y do
partii politycznej
PRAWO I SPRAWIEDLIWOÆ
Poz.21 Wróbel Henryk Zdzis³aw, Strzelce Opolskie, ekonomista, cz³onek
Prawa i Sprawiedliwoci
Poz.24 Pospiszyl Piotr, Strzelce Opolskie, ogrodnik, cz³onek Prawa i Sprawiedliwoci
PLATFORMA OBYWATELSKA
Poz.15 Szatkowski Marek Stanis³aw, Strzelce Opolskie, prawnik, nie nale¿y do partii politycznej
SAMOOBRONA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poz.11 Sz³apa Irena, Szymiszów, technik BHP, cz³onek Samoobrony RP
Poz.18 Hurek Tomasz, Staniszcze Ma³e, mechanik samochodowy, cz³onek
Samoobrony RP
Poz.21 Kaczmarczyk Mariola, Szymiszów, technik fryzjer, cz³onek Samoobrony RP
LISTA KANDYDATÓW MN DO SENTAU
Z POWIATU STRZELECKIEGO
Swaczyna Józef, Jemielnica, urzêdnik samorz¹dowy, nie nale¿y do partii politycznej.

Nagrody
dla kronikarzy
W 14 Ogólnopolskim Konkursie Kronik Stra¿ackich nagrodzonych
zosta³o a¿ 5 kronikarzy z naszego powiatu:
-

OSP Strzelce Opolskie,

-

OSP Warm¹towice,

-

OSP Kalinowice,

-

2 kroniki OSP Kad³ub

W konkursie bra³o udzia³ 150 prac.

wi¹, ¿e w MSWiA ta miejscowoæ
pisze siê bez kreski nad o. Zapewne
to tylko czyja literówka w spisie,
ale przy okazji konsultacji rzecz ca³¹
psotanowiono wyprostowaæ. Wprowadzona zostanie te¿ pomocnicza
nazwa Carmerau. Obok nazwy Staniszcze Wielkie pojawi siê Groß Stanisch, a i Klein Stanisch obok Staniszcz Ma³ych.
mg

W dniu 14.09.2007r. w Zespole
Szkó³ Zawodowych nr1 w Strzelcach
Opolskich odby³a siê uroczystoæ
po¿egnania wieloletniego dyrektora
ZSZ Eugeniusza Szymañca. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
w³adz powiatu, miasta i gminy Strzelce Op. i Kuratorium Owiaty, dyrektorzy szkó³, proboszcz Parafii w.
Wawrzyñca, grono absolwentów,
przedstawiciele rodziców, nauczyciele i uczniowie ZSZ.
Uroczystoæ rozpoczê³a dyrektor ZSZ Halina Kajstura. W otoczeniu baniowej scenerii w nietuzinkowy sposób nawi¹za³a do dzia³alnoci
by³ego dyrektora, opowiadaj¹c zebranym bajkê o Mi³oci i Szaleñstwie.
To w³anie te cechy  mi³oæ i szacunek do pracy, a tak¿e odrobina szaleñstwa - oddaj¹ce charakter dyrektora Szymañca, pomog³y Mu staæ
wiele lat na czele tej szko³y i dowodziæ ni¹ w najlepszy z mo¿liwych
sposobów - podkreli³a pani dyrektor.
Wszyscy zebrani w ciep³ych s³owach wspominali dzia³alnoæ dyrektora E. Szymañca, dziêkowali za d³ugoletni¹ pracê i pasjê, z jak¹ oddawa³
siê wychowywaniu i kszta³ceniu licznych pokoleñ, zarówno m³odzie¿y jak
i nauczycieli. Podkrelali liczne zas³ugi dla szko³y, wymieniali nagrody,
jakie otrzyma³ dyrektor, na dowód

niestrudzonej dzia³alnoci dla spo³ecznoci strzeleckiej.
Podczas uroczystoci odby³a siê
multimedialna prezentacja przygotowana przez Krzysztofa Kalisza, nauczyciela ZSZ, przypominaj¹ca najwa¿niejsze momenty dzia³alnoci
wieloletniego dyrektora. Znalaz³o siê
w niej miejsce m.in. na wspomnienie
czasów budowy szko³y, na pokazanie pasji dyrektora, jak¹ jest gra w
szachy, czy czytanie ksi¹¿ek, na
przedstawienie wiêkszoci tych rze-

czy, jakim codziennie siê powiêca³.
Uwieczniono odbiór nagród za akcje,
w jakich szko³a bra³a udzia³, dziêki
jego inicjatywie i zaanga¿owaniu.
Prezentacja dostarczy³a zebranym
wielu wzruszeñ, a niektórym uwiadomi³a, ¿e dyrektor jest z t¹ szko³¹
zwi¹zany od 44 lat.
W dalszej czêci zaprezentowano
program artystyczny, któremu przywieca³y s³owa Edwarda Stachury :
Id dalej niez³omnie... nic nie jest
stracone, skoñczone te¿ nie.... Wykorzystano w nim teksty wierszy i
piosenek dobrze znanych dyrektorowi i szczególnie przez Niego cenionych, by podkreliæ wyj¹tkowoæ i
donios³oæ uroczystoci.
Monta¿ s³owno-muzyczny przygotowany zosta³ przez Agnieszkê Pietroñ, Monikê Wilde-Zdobylak i Alinê Obstoj, polonistki z ZSZ nr 1.
Na zakoñczenie g³os zabra³ dyrektor
Eugeniusz Szymaniec i z nieukrywanym wzruszeniem podziêkowa³ tym,
którzy przyjêli zaproszenie na uroczystoæ po¿egnania. Wspomnia³
swych zastêpców i wspó³pracowników, dziêkuj¹c im za wspólnie przepracowane lata. Podkreli³, ¿e szko³a
ta by³a zawsze sensem Jego ¿ycia.
Uroczystoæ zakoñczono gromkimi
brawami, które dowodz¹, jak wielkim
szacunkiem cieszy³ siê odchodz¹cy
dyrektor.
Alina Obstoj

