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Jeszcze w tym roku le�nicka m³o-
dzie¿ z SOSW i Publicznego Gimna-
zjum im. �w. Franciszka z Asy¿u
otrzyma dawno wyczekiwany pre-
zent - nowe boiska sportowe i nowe
bie¿nie. Nie tylko uczniowie cieszyæ
siê bêd¹ tym nabytkiem, ale i ca³a lo-
kalna spo³eczno�æ, bo tam w³a�nie
bêd¹ odbywaæ siê wszelkiego rodza-
ju imprezy rekreacyjne i festyny.
Wszystko dziêki wspólnej inwesty-
cji Powiatu Strzeleckiego i Gminy
Le�nica.

Prace rozpoczêto jesieni¹ zesz³e-
go roku, a ¿e ich zakres jest du¿y �
jeszcze trwaj¹, ich koñcówkê prze-
widziano na wrzesieñ.

Co siê tam zmieni?
Istniej¹ce dotychczas boiska do

koszykówki, pi³ki siatkowej oraz do
mini pi³ki no¿nej zostan¹ odtworzo-
ne, a zupe³nie nowym jest boisko do
pi³ki rêcznej. Dodatkowo zosta³o
wybudowane boisko do pi³ki rêcz-

Ponad pó³ hektara boisk

nej, kort do tenisa ziemnego, boisko
do siatkówki, bie¿nia okólna trzyto-
rowa o dystansie 200 m, bie¿nia pro-
sta czterotorowa do biegów na dy-
stansie 60 m i skocznia do skoku w
dal. Bie¿nie zosta³y pokryte na-

wierzchni¹ ceglan¹, natomiast na bo-
isku do piùki noýnej i ræcznej pojawi
siæ trawa syntetyczna, a na tych do
koszykówki, siatkówki oraz na kor-
cie bædzie powùoka akrylowa. Ùàczna
powierzchnia bieýni i wszystkich
boisk wynosi 5.768,70 m².

Ju¿ z tego krótkiego opisu widaæ,
w jakim stopniu poprawi¹ siê warun-
ki prowadzenia zajêæ wychowania fi-
zycznego dla uczniów obydwu szkó³,
ale to niejedyny cel. Ten nowy obiekt
to równie¿ nowe � i szersze � mo¿li-
wo�ci otoczenia opiek¹ uczniów
uzdolnionych sportowo, prowadze-
nia dodatkowych zajêæ pozalekcyj-
nych oraz szeroki dostêp wszystkich
mieszkañców do sportowych obiek-
tów z prawdziwego zdarzenia.

Koszt inwestycji jest niema³y, bo
wynosi ponad 360 tysiêcy z³otych,
nic wiêc dziwnego, ¿e podzieli³y siê
nim dwa samorz¹dy: Gmina Le�nica
(ponad 200 tysiêcy z³otych) i Powiat
Strzelecki (ponad 160 tysiêcy z³o-
tych).

W roku 2006 SP ZOZ Strzelce Opolskie podpisa³ umowê z Narodowym
Funduszem Zdrowia w Opolu na realizacjê �Programu profilaktyki raka
piersi� � 900 mammografii oraz �Programu profilaktyki raka szyjki maci-
cy� � 575 badañ.
Termin obowi¹zywania umów:
- Programu profilaktyki raka piersi od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
- Programu profilaktyki raka szyjki macicy od 15.01.2006 r. do
31.12.2006 r.

Do programu profilaktyki raka piersi zaprasza siê kobiety w wieku 50-69
lat, które nie mia³y wykonywanej mammografii w ci¹gu ostatnich 24 mie-
siêcy.
Natomiast do programu profilaktyki szyjki macicy zaprasza siê kobiety w
wieku od 25 do 59 lat, które nie mia³y wykonywanego badania cytologicz-
nego w ostatnich 36 miesi¹cach.

Nie trzeba mieæ skierowania!
Badania s¹ bezp³atne!

Badania mammograficzne s¹ wykonywane w Zak³adzie Diagnostyki
Obrazowej Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
- od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 1200 - 2000,

Badania mammograficzne  - nr tel. 077 461 32 91 do 95 wew. 141

Badania cytologiczne s¹ wykonywane w oddziale ginekologiczno-po-
³o¿niczym Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
- w poniedzia³ki i pi¹tki, w godzinach 1300 � 1430.

Prosimy o wcze�niejsze dokonywanie rejestracji
osobi�cie lub telefonicznie.

Badania cytologiczne - nr tel. 077 461 32 91 do 95 wew. 332

Pacjentki winny zg³osiæ siê do badania z ksi¹¿eczk¹ RUM i aktualnym
dokumentem ubezpieczenia.

Zbadaj siê profilaktycznie!

Sier¿ant szt. Aleksander Barsz-
czewski z KPP w Strzelcach Opol-
skich z psem Paporem zajêli trzecie
miejsce w konkursie �Przewodnik
psa patrolowo-tropi¹cego�, zorgani-
zowanym pod koniec czerwca w
Brzegu. Zmagania konkursowe trwa-
³y trzy dni i stanowi³y równocze�nie
eliminacje do  ogólnopolskich zawo-
dów Kynologicznych  Mistrzostw
 Policji - Su³kowice 2006, które od-
bêd¹ siê we wrze�niu.
- Ten bardzo dobry policjant, wie-
lokrotnie nagradzany przez prze³o-
¿onych z Komendy Wojewódzkiej
Policji i strzeleckiego starostê, s³u¿y
od 7 lat � mówi ndkm Krzysztof Jê-
dryszczak, oficer prasowy KPP. � W
ubieg³ych latach, z poprzednim swo-
im czworono¿nym partnerem zajmo-
wa³ czo³owe miejsca na mistrzo-
stwach Polski, mamy wiêc nadziejê,

Trzeci w województwie
¿e i we wrze�niowych zawodach znaj-
dzie siê w gronie zwyciêzców. W tym
roku prze¿y³ bardzo bole�nie rozsta-
nie ze swoim pierwszym psem, któ-
ry zachorowa³ na raka, ale � mimo ¿e
od niedawna pracuje z Paporem,
�odziedziczonym� po koledze, któ-
ry odszed³ ze s³u¿by � widaæ, jak
dobry tworz¹ razem zespó³, je�li upla-
sowali siê na tak wysokiej pozycji.
- Psy patrolowo-tropi¹ce s¹ part-
nerami policjantów � dodaje ndkm Jê-
dryszczak. - W naszej komendzie na
razie mamy takie dwa, a w ci¹gu naj-
bli¿szych 3 miesiêcy przybêdzie nam
jeszcze jeden pies, który ze swoim
opiekunem bêdzie musia³ najpierw
przej�æ szkolenie w o�rodku policyj-
nym Su³kowicach, bo naszym zamia-
rem jest rozbudowanie bazy kynolo-
gicznej.

interesowañ z³odziei kieszonko-
wych, z tego wzglêdu i tam planuje-
my wiêcej patroli. Wszystkim w³a-
�cicielom psów przypominamy z
kolei o obowi¹zku wyprowadzania
pupilów na smyczy i w kagañcu. Nie-
dope³nianie tego obowi¹zku bêdzie
karane mandatami, podobnie jak par-
kowanie samochodów na trawni-
kach, co mo¿na zaobserwowaæ
zw³aszcza przy strzeleckiej ulicy
Moniuszki, ale przecie¿ nie tylko
tam. Mandaty bêdziemy stosowaæ
z bezwzglêdno�ci¹: czasy pouczeñ
ju¿ siê skoñczy³y � dodaje ndkm Jê-
dryszczak.
- Gdyby w naszej jednostce by³a
wystarczaj¹ca ilo�æ etatów i w do-
datku wszystkie by³yby obsadzo-
ne, bez problemów poradziliby�my
sobie ze stale rosn¹c¹ ilo�ci¹ zadañ
zlecanych policji � mówi ndkm
Krzysztof Jêdryszczak. � Poniewa¿
jednak mamy zupe³nie inn¹ sytuacjê,
i wiele wakatów, zwrócili�my siê do
wszystkich samorz¹dów na terenie
powiatu strzeleckiego z pro�b¹ o

Czasy pouczeñ siê skoñczy³y

wsparcie. ¯aden nie odmówi³, choæ
ró¿ne s¹ formy udzielonej nam po-
mocy. Dwaj burmistrzowie podpisali
porozumienie o organizowaniu dodat-
kowych patroli w na terenie tych
gmin, a policjanci bêd¹ je pe³niæ w cza-
sie wolnym od s³u¿by. Natomiast po-
zosta³e samorz¹dy z naszego terenu
zgodzi³y siê podarowaæ nam pieni¹-
dze na remonty.

Kto by³ chocia¿ raz w strzelec-
kiej komendzie policji, wie o czym
mowa: ciasno, stare meble, a kompu-
tery to ci¹gle zbyt wielka rzadko�æ i
niedo�cig³a nowoczesno�æ.  Przebu-
dowana niedawno recepcja i pokój
przyjêæ interesantów znacznie odbie-
gaj¹ wygl¹dem od ca³ej zgrzebnej resz-
ty komendy powiatowej. Jednak w
najgorszych
warunkach pracuj¹ zwykle dzielnico-
wi.
- Nie tylko gminy udzieli³y � lub
udziel¹ - wsparcia strzeleckiej policji,
tak¿e powiat, który � jak mówi ndkm
Jêdryszczak � wchodzi w remonty w
naszej komendzie jesieni¹.

Ju¿ po raz drugi cz³onkowie klu-
bu uczniowskiego �@ctiv@� dzia³a-
j¹cego przy Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym im.  Mieszka I w Zawadzkiem
zrealizowali projekt miêdzynarodo-
wy. By³o to mo¿liwe dziêki wspar-
ciu i opiece Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Kultury w Po-
wiecie Strzeleckim oraz finansowa-
niu Polskiej Fundacji Dzieci i M³o-
dzie¿y.

Tym razem wyjecha³o 9 osób z
opiekunem. Byli to: Katarzyna Brze-
ziñska, Damian Grzybek, Krzysztof
Kaczmarzyk, Natalia Trojok, Eweli-
na Loch, Aneta Pietrek, Rafa³ Kap-
kin, Agata Karkos, Martyna Garcorz
oraz Danuta Schmidt-Winnicka, na-
uczycielka jêzyka niemieckiego.

Od 17. 06. do 21. 06.   byli�my w
Niemczech niedaleko Berlina (w
o�rodku Blossin), gdzie wraz z dwo-
ma klubami niemieckimi realizowali-
�my projekt �cr@zy circus�.

Przez kilka dni uczyli�my siê
ró¿nych sztuczek cyrkowych pod
okiem wykwalifikowanego cyrkow-
ca. Najlepiej wychodzi³y nam zaba-
wy z diablo i akrobatyka, co te¿ za-
prezentowali�my na koñcowym
przedstawieniu. Próbowali�my te¿
¿onglerki i jazdy na monocyclu, ale
to ju¿ nie by³o takie ³atwe.

�@ctiv@�  znowu za granic¹
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Poza cyrkiem w naszym progra-
mie by³a nauka jazdy na ³y¿worol-
kach / inline skates oraz p³ywanie w
kanu.

W czasie wolnym grali�my w pi³-
kê siatkow¹, k¹pali�my siê w czystej
wodzie Jeziora  Wolziger See i rozko-
szowali�my siê wakacyjn¹ atmosfer¹.

By³o to dla nas tym bardziej cie-

kawe, ¿e przebywali�my w Niem-
czech podczas Mistrzostw �wiata w
Pi³ce No¿nej i w³a�nie w tym termi-
nie odbywa³y siê wa¿ne mecze, np.:
20. czerwca mecz miêdzy Niemcami
a Ekwadorem. Feta w Berlinie nie mia-
³a koñca, a my tam byli�my i wszyst-
ko widzieli�my.

D. Schmidt-Winnicka

Okres waka-
cji, co zrozu-
mia³e, za-
wsze jest
czasem, kie-
dy w szko-
³ach prze-
p r o w a d z a
siê remonty

i inwestycje. Nie inaczej jest i teraz.
- W³a�ciwie w ka¿dej placówce, dla

Co robi siê latem w szko³ach
której Powiat jest organem prowadz¹-
cym, zaplanowali�my jakie� prace -
twierdzi wicestarosta Waldemar Ga-
ida. - Niewielkie, jak np. w strzelec-
kim Zespole Szkó³ Ogo³nokszta³c¹-
cych, który do�æ gruntownie zosta³
od�wie¿ony przed jubileuszem 60-
lecia liceum, obchodzonym w czerw-
cu tego roku. Ale... bêdziemy docho-
dziæ roszczeñ z tytu³u gwarancji przy
pracach niew³a�ciwie wykonanych w
budynku g³ównym szko³y. W tej

szkole pozosta³o malowanie dwóch
pomieszczeñ - pokoju nauczyciel-
skiego i pracowni matematycznej,
gdzie chcemy równie¿ wymieniæ
o�wietlenie.
- Niewielki zakres prac - kontynuuje
wicestarosta Gaida - planujemy tak-
¿e w zawadczañskim Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym (remonty w szatni,
pokoju lekarskim i pracowni mate-
matycznej) i w Zespole Szkó³ Zawo-
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