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29 kwietnia br. przedstawiciele
Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Op. wraz z wójtem gminy Izbicko
Brygid¹ Pytel i so³tysem Otmic Le-
onem Kuczer¹ oraz przedstawiciela-
mi wykonawcy zadania, dokonali
odbioru odwodnienia skrzy¿owania
drogi powiatowej z gminnymi: ul.
Ko�ciuszki, Zawadzkiego i Orzesz-
kowej w Otmicach.

Mieszkañcy od lat czekali na re-
mont tego odcinka drogi ze wzglêdu
na uporczywe problemy z wadliwie
dzia³aj¹cym odwodnieniem drogi.
Podczas ulew czêsto by³y podtapia-
ne s¹siednie posesje. Dzi� stan skrzy-
¿owania zadowala wszystkich, któ-
rzy dotychczas mieli jakiekolwiek
problemy z tego powodu.
- Teraz mogê spokojnie oczekiwaæ
deszczu i cieszyæ siê z jego nadej�cia
- podsumowa³a Teresa Komander,

której dom znajduje siê bezpo�red-
nio przy skrzy¿owaniu.

Starostwo Powiatowe wyda³o na
remont skrzy¿owania ponad 110 tys.
z³otych, do tego gmina Izbicko do³o-
¿y³a 40 tysiêcy. Przebudowa i mo-
dernizacja tego odcinka trwa³a 5 mie-
siêcy, a generalnym wykonawc¹ by³a
firma ISAN-BUD, która terminowo i
rzetelnie wywi¹za³a siê z zawartej
umowy na realizacjê inwestycji.

Ku rado�ci mieszkañców Otmic
skrzy¿owanie zosta³o oddane ju¿ do
u¿ytku.
- My�lê, ¿e ta czê�æ kanalizacji
deszczowej spe³ni swoje zadanie. By³
to newralgiczny odcinek odwodnie-
nia. Szkoda ¿e brak �rodków nie po-
zwala nam na ca³kowite odwodnienie
ca³ej drogi w Otmicach - podsumo-
wa³ Starosta Józef Swaczyna.

K.Olschowka

Remont skrzy¿owania
w Otmicach zakoñczony Stowarzyszenie na Rzecz Roz-

woju Edukacji i Kultury w Powiecie
Strzeleckim zorganizowa³o ju¿ po
raz drugi Powiatowy Konkurs Or-
tograficzny. Jego celem jest propa-
gowanie kultury jêzyka polskiego
oraz szerzenie w�ród m³odzie¿y na-
wyku pracy nad poprawno�ci¹ jê-
zyka. W dwuetapowym konkursie
uczestniczyli uczniowie szkó³ po-
nadpodstawowych i ponadgimna-
zjalnych powiatu strzeleckiego.

21 kwietnia w sali narad Staro-
stwa Strzeleckiego odby³ siê fina³
konkursu. Tu zawodnicy mieli do
pokonania trzy przeszkody: dyk-
tando, quiz ortograficzny oraz ko-
rektê tekstu. £¹czna ilo�æ punktów
z tych trzech zadañ decydowa³a o
zajêtym w finale miejscu.

Prace konkursowe etapu fina³o-
wego ocenia³a Komisja Sprawdzaj¹-
ca sk³adaj¹ca siê z nauczycieli szkó³
�rednich powiatu strzeleckiego.

Po weryfikacji prac okaza³o siê,
i¿ najlepszymi zawodnikami zosta-
li: I miejsce - Justyna Skorek, II
miejsc - Justyna Ponikowska, III
miejsce - Bartosz Piwowarczyk.

Nagrody wrêczy³ Waldemar Ga-
ida � Przewodnicz¹cy Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Kultury w Powiecie Strzeleckim.

W regulaminie konkursu przewi-
dziana by³a równie¿ nagroda dla naj-
lepszej szko³y, o której zwyciêstwie
decyduje suma punktów uzyska-
nych przez poszczególnych
uczniów. W tym roku najlepsz¹
szko³¹ okaza³o siê Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Zawadzkiem. 

II Powiatowy Konkurs Ortograficzny

�Jutro jest ... wtedy pochylisz
siê nad sob¹�, nowy program Jarka
Wajka, by³ego wokalisty zespo³u
Oddzia³ Zamkniêty zosta³ zaprezen-
towany 29 kwietnia m³odzie¿y Ze-
spo³u Szkó³ i Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych nr 1.

I, zgodnie z za³o¿eniem twórców
i sponsora imprezy � Powiatu Strze-
leckiego, stanowi³ nie tylko nieba-
naln¹ propozycjê w programie pro-
filaktyki uzale¿nieñ, ale sta³ siê wy-
darzeniem kulturalnym i artystycz-
nym. Temu te¿ s³u¿y nowa p³yta
Jarka - �Tchnienie�, swoisty mu-
zyczny pamiêtnik artysty przepla-
tany fragmentami �Dziennika� Toma-
sza Radzejewskiego czytanymi
przez znanych i cenionych aktorów
- Danutê Stenkê i Artua ̄ mijewskie-
go. P³ytê tê podarowa³ artysta na
koniec swojego wystêpu, pozwala-
j¹c przy tym na jej szerokie powie-
lanie.

Obecna na koncercie pani Ilona
Piontek, nauczycielka Zespo³u Szkó³
� na pytanie czy to dobry pomys³,
by by³y narkoman przestrzega³
przed narkotykami i wszelkimi in-
nymi u¿ywkami odpowiedzia³a:
- Dzia³aniami zwi¹zanymi z profi-
laktyk¹ uzale¿nieñ zajmujê siê od
wielu lat, jednak z tak przekonuj¹c¹ i
perfekcyjnie przeprowadzon¹
�lekcj¹� nie spotka³am siê nigdy do-
t¹d. Gor¹co polecam kolejnym gru-
pom m³odzie¿y udzia³ w spotkaniu
z Jarkiem Wajkiem

Jarek  Wajk mówi³: - Nie-
prawd¹ jest, ¿e alkohol, papierosy
i tzw. miêkkie narkotyki s¹ mniej
gro�ne ni¿ kompot czy amfetami-
na. To totalna bzdura. Ka¿dy eks-
peryment z u¿ywkami koñczy siê
ludzkim dramatem. Trafiæ w
sztuczny raj, jakim jest bia³a che-
mia, wódka czy dym jest bardzo
³atwo, wydostaæ siê jednak zdecy-
dowanie trudniej.

I w³a�nie o tych trudno�ciach
opowiada³ w czasie swojego koncer-
tu, wspominaj¹c swoje m³odzieñcze
lata, które pe³ne by³y pijackich im-

prez i eksperymentów z narkotyka-
mi. Czas kiedy dochodzi³ do wielkiej
sceny, okaza³ siê najwiêksz¹ kata-
strof¹ jego ¿ycia �...ten ch³opiec z
plakatu, którego wszyscy uwielbiali,
by³ w istocie zasypanym prochami
æpunem. W tym czasie przyczyni-
³em siê do uzale¿nienia mojego brata.
W spokoju przygl¹da³em siê jak �nie-
winnie� popala trawkê i wypija jed-
no piwo po drugim. Po latach, kiedy
chcia³em mu pomóc by³o ju¿ za pó�-
no. Wielu moich znajomych ze sceny
to teraz narkomani z Dworca Cen-
tralnego w Warszawie...�� wspomi-
na³. Jarek Wajk przywo³a³ te¿ przy-
ja�ñ jaka ³¹czy³a go z legendarnym
Ry�kiem Riedlem, wokalist¹ zespo-
³u D¿em, który zmar³ na skutek
przedawkowania narkotyków. � To
Rysiek na jednym ze swoich ostat-
nich koncertów ¿yczy³ mi, bym ju¿
nigdy nie wraca³ na oddzia³ zamkniê-
ty. Spêdzi³em w �psychiatryku� sie-
dem d³ugich miesiêcy� � wyzna³ wo-
kalista.
W 1995 r. Jarek totalnie odci¹³ siê od
muzycznego showbiznesu. Wype³nia
swoj¹ ¿yciow¹ misjê - odwiedza czê-
sto Dworzec Centralny i pomaga nar-
komanom wyj�æ z na³ogu � na 100
osób, które próbowali�my wyci¹gn¹æ
z tego bagna, uda³o nam siê to w
dwóch przypadkach. Ale dla tych
dwóch warto to robiæ.

Artysta nie wstydzi³ siê ³ez
wspominaj¹c te trudne chwile, kiedy
okaza³o siê i¿ córka prawie go nie zna,
dlatego ¿yczy³ obecnej na sali m³o-
dzie¿y czu³ego, dobrego cz³owieka na
swojej drodze jednocze�nie dedyku-
j¹c  im piosenkê �Dom�.
- Przytoczone przez Jarka Wajka
historie z jego ¿ycia, na pewno da³y
du¿o do my�lenia obecnym na wy-
stêpie s³uchaczom. By³a to osoba,
która wiedzia³a o czym mówi, swo-
im lu�nym opowiadaniem, a nie na-
tarczywo�ci¹ na pewno dotar³ do
obecnej na sali m³odzie¿y, w�ród któ-
rej ma swoich fanów�� podsumowa³
Eligiusz Stañczak, nauczyciel ZSZ nr
1 w Strzelcach Op.

J.G.

Strze¿ siê �sztucznego raju�
Blisko trzy godziny trwa³ emocjonuj¹cy koncert z jakim wyst¹pi³ w Strzel-
cach Opolskich znany muzyk rockowy Jarek Wajk. Efekt - skupienie i
uwaga m³odzie¿y ws³uchuj¹cej siê w przera¿aj¹ce historie by³ego narko-
mana.

Do�æ czêsto pojawiaj¹ce siê pytania o to, z jakich gmin rekrutuj¹ siê pra-
cownicy Starostwa Strzeleckiego, sk³oni³y nas do przyjrzenia siê temu temato-
wi. Czy jaka� gmina jest uprzywilejowana w tym wzglêdzie � oceñcie Pañstwo
sami.

Tabela zamieszczona poni¿ej prezentuje aktualne zatrudnienie w Staro-
stwie Strzeleckim, ze wskazaniem gminy zamieszkania.

Sk¹d kadry w starostwie?

Gmina                         Ilo�æ zatrudnionych osób

Izbicko 5
Jemielnica 12
Kolonowskie 2
Kêdzierzyn-Ko�le 1
Le�nica 6
Opole 1
Strzelce Opolskie 50
Tarnów Opolski 1
Ujazd 7
Zawadzkie 11

RAZEM 96

Starostwo Powiatowe  w Strzel-
cach Opolskich oraz Dom Wspó³pra-
cy Polsko-Niemieckiej pod patrona-
tem Opolskiego Kuratora O�wiaty
zorganizowali trzecie spotkanie z cy-
klu �Moja ma³a ojczyzna� dla na-
uczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych
województwa opolskiego  i �l¹skie-
go, zainteresowanych obecno�ci¹ te-
matyki regionalnej w tre�ciach naucza-
nia.

Tematem tego spotkania, które
odby³o siê 29 kwietnia w sali narad
Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Op. by³y �Tragedie XX wieku na
�l¹sku�.

Podczas konferencji zosta³y wy-
g³oszone nastêpuj¹ce wyk³ady: �Wal-
ki o Górny �l¹sk 1918 � 1921� oraz
�Nacjonalizmy na Górnym �l¹sku��
prof. dr hab. Ryszarda Kaczmarka
z Uniwersytetu �l¹skiego oraz �Rok
1945 na Górnym �l¹sku� - dr Bernar-
da Linka z Instytutu �l¹skiego.

Po czê�ci wyk³adowej uczestni-
cy spotkania tradycyjnie udali siê na
czê�æ warsztatow¹ do Zespo³u Szkó³
w Strzelcach Opolskich.

Planowany cykl szkoleñ ma
umo¿liwiæ przygotowanie scenariu-
szy zajêæ dla uczniów, które po-
szerz¹ ich wiedzê o historii i dzie-
dzictwie �l¹ska,
pomog¹ w
kszta³towaniu
to¿samo�ci re-
gionalnej oraz
zachêc¹ do �wia-
domego i ak-
tywnego udzia-
³u m³odych ludzi
w ¿yciu spo-
³ecznym na
szczeblu lokal-
nym i regional-
nym. Efektem
w s z y s t k i c h
spotkañ bêdzie

Tragiczny wiek XX na �l¹sku

Bractwa Rycerskiego. Sceneria, ry-
cerze w zbrojach, strza³y z ³uku do-
prowadzi³y do tego, i¿ czê�æ Kiel-
czy wróci³a do czasów �redniowie-
cza.

Kto jednak nie skorzysta³ jesz-
cze z ¿adnej imprezy zorganizowa-
nej na cze�æ Wincentego z Kielczy
ma jeszcze jedn¹ okazjê.

Otó¿ 8 maja o godz. 19:00 w
ko�ciele parafialnym pw. �w. Bar-
t³omieja w Kielczy wyst¹pi �wia-
towej s³awy wirtuoz Konstanty
Andrzej Kulka.

Nie obêdzie siê równie¿ bez
imprezy towarzysz¹cej.

O godz. 15:00 rozpocznie siê
kiermasz sztuki ludowej i pokaz
sztuki rzemie�lniczej.

j.g.

publikacja zawieraj¹ca wspomniane
scenariusze, dotycz¹ce edukacji re-
gionalnej na ka¿dym etapie kszta³-
cenia. Najbli¿sze spotkanie pt. �ro-
dowisko geograficzno � przyrodni-
cze �l¹ska Opolskiego odbêdzie siê
w czerwcu br.

B.K

Tym razem hejna³y
i bigos my�liwski
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