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¿e w dniu 18 pa�dziernika 2006 roku o godzinie 11oo w siedzibie StarostwaStrzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piêtrze odbêdziesiê II przetarg ustny nieograniczony w celu sprzeda¿y nieruchomo�ci PowiatuStrzeleckiego, po³o¿onej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów �l¹skich,niezabudowanej. Nieruchomo�æ oznaczona jest numerem dzia³ki 5049/2 o po-wierzchni 0,6179 z mapy 15, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 46595prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 152.000,00 z³.Minimalne post¹pienie ceny � 1.520,00 z³Wadium  (p³atne w pieni¹dzu) -  8.000,00 z³Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 12 pa�dziernika 2006 r. na konto StarostwaPowiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Le�nica,Oddzia³ Strzelce Opolskie, na rachuneknr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczasiê na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci, a w przypadku odst¹pienia odzawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego � przepada.Od wylicytowanej ceny nieruchomo�ci nabywca uiszcza podatek VAT w wy-soko�ci 22 % ceny.Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami,pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

W konkursie og³oszonym przez Starostê Strzeleckiego mog¹
wzi¹æ udzia³ przedszkolaki, uczniowie szkó³ podstawowych, gim-
nazjów, szkó³ ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powia-
tu strzeleckiego.
Jego celem jest:* kszta³towanie �wiadomo�ci ekologicznej dzieci uczestnicz¹cychw konkursie,* wdra¿anie nawyków selektywnej zbiórki odpadów,* ukszta³towanie nawyku ci¹g³ej dba³o�ci o czysto�æ swoich wio-sek , miast i lasów.

Terminy:
konkurs trwa od 15 wrze�nia 2006 roku do 20 pa�dziernika
termin zg³aszania udzia³u w konkursie do 2 pa�dziernika

uroczyste podsumowanie konkursu odbêdzie siê 10 listopada
Zadania konkursowe dla uczestników :- zbiórka makulatury- odstawienie makulatury do punktu skupu surowców wtórnych- dostarczenie kwitów z punktu skupu surowców wtórnych wy-stawionych wy³¹cznie na dane przedszkole lub szko³ê do dnia 31pa�dziernika 2006r. do Wydzia³u Rolnictwa i Ochrony �rodowiskaStarostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej 2 p. 307 (kwity zesprzeda¿y indywidualnej nie bêd¹ respektowane przy rozstrzygniê-ciu konkursu)- dostarczenie wykazu uczniów/przedszkolaków z podaniem ichwieku oraz ilo�ci zebranych przez nich makulatury do dnia 31 pa�-dziernika 2006 r.- dostarczenie prac plastycznych (to zadanie dla przedszkolaków,a temat prac w dowolnej technice brzmi: �Dlaczego i jak zbierali�mymakulaturê� oraz prac pisemnych (na temat �Jakie korzy�ci dla �ro-dowiska przynosi zbieranie makulatury?� � i jest to zadanie dlauczniów) do dnia 31 pa�dziernika br.

Dla zwyciêzców przewidziano cenne nagrody rzeczowe �
zarówno indywidualne, jak i zbiorowe.

Regulamin oraz wszelkie informacje na temat konkursu uzyskaæmo¿na w starostwie strzeleckim, u p. Iwony Pietrzyk - Skrobocztel. 0774401781

Konkurs zbiórki makulatury
dla dzieci i m³odzie¿y

Kto nie ma samochodu, a próbowa³ w dostaæ siê na Górê �w.Anny, ten wie, ¿e nie jest to ³atwe.Spróbowa³em skorzystaæ z ogólno-dostêpnych �rodków komunikacji,pod¹¿aj¹c tam w s³oneczny ponie-dzia³ek przed �wiêtem Anio³ów Stró-¿ów obchodzonych w tym roku wdniach 25-27 sierpnia. Z Opola najle-piej udaæ siê poci¹giem do Zdzieszo-wic, a st¹d oko³o godziny pieszo nie-zbyt trudnym szlakiem miêdzy do-mami, potem przez pola, zagajniki,w¹wozy dotrzeæ do celu. Na hory-zoncie ju¿ w poci¹gu widnieje wierz-cho³ek Góry, potem to raz znika, toznów j¹ widaæ. Jest te¿ piêkna asfal-towa szosa, ale nie ma co liczyæ napodwiezienie �stopem�.. Za to na tra-sie mijaj¹ ciê co chwila grupki rowe-rzystów, w wiêkszo�ci najpewniejokoliczna m³odzie¿. Na przewrotnepytanie, czy maj¹ prawo jazdy albozezwolenie mamy, ze �miechem po-zdrawiaj¹, migaj¹c nawet tu i ówdzie,w dzieñ, �wiat³em. Mo¿na te¿ poci¹-giem dotrzeæ do Strzelec i potem cze-kaæ do�æ d³ugo na autobus.
Na samej Górze jeszcze �na beztydzieñ� sporo pielgrzymów, wma³ych rodzinnych grupkach, poje-dynczo lub nawet z daleka przyby³ekompanie z ... Bia³ostockiego. Jedniz nich siê przyznali, ¿e w obchodyWniebowziêcia Naj�wiêtszej MariiPanny wys³uchali tak mobilizuj¹cegokazania ks. kard. Meissnera z Kolo-nii, który o Górze �w. Anny wpo-mnia³, i¿ postanowili �sprawdziæ�kardyna³a, boæ przecie¿ nieczêstobywaj¹ na �l¹sku, a w³a�nie w Kal-warii Zebrzydowskiej dowiedzieli siê,¿e Kalwaria Annogórska powsta³a najej wzór, choæ jest nieco mniejsza zewzglêdu na topografiê terenu. A swoj¹drog¹, Góra �w. Anny wpisana w re-jestr europejskiego dziedzictwa kul-turowego mog³aby doczekaæ siê lep-szego po³¹czenia ze �wiatem, choæbytylko w okresie od Wielkiego Tygo-dnia do Podwy¿szenia Krzy¿a �w.we wrze�niu � na prawie ca³e pó³roku.Na Górze spotka³em wiele babæze swoimi wnukami u �wiêtej babciAnny. A potem kleryk franciszkañ-ski oprowadza³ jeszcze jedn¹ z gruppo sanktuarium. By³o ciszej, spokoj-niej, pogodniej, �po franciszkañsku�.A wiêc jeszcze wakacyjnie, urlopo-wo, ale i pracowicie wed³ug zasady:�Ora et labora� � módl siê i pracuj.Spod furty klasztornej inni klerycytransportowali stare p³yty chodniko-we, a na Golgocie zamiatano spadaj¹-ce ju¿ po gor¹czce lata li�cie i drobinyga³êzi. Jaka� kolejna grupa pod¹¿a³ana drogê krzy¿ow¹ pod GrotêLurdzk¹. Inni, odchodz¹cy, zatrzy-mywali siê jeszcze na chwilê w kio-sku na Rajskim Placu, gdzie mo¿naby³o nawet powybrzydzaæ � sporotu bowiem i piêknych widokówek,pami¹tek annogórskich, s¹ ró¿ne�piewniki, modlitewniki i te annogór-skie zwane �kalwaryjkami�, ale zna-le�æ mo¿na te¿ powa¿n¹ lekturê.
Trzeba by by³o nad niektórymi siêzatrzymaæ. Jedno jest tu do koñ-ca �niepewne�: jaka jest wysoko�æGóry! Powa¿na badaczka kalwarii wEuropie, w tym i annogórskiej, poda-je wysoko�æ 406 m n.p.m. Na daw-nych mapach, albo i w publikacjach,nie tylko przewodnikowych, podajesiê z regu³y wysoko�æ 403 lub 404 mnpm w zale¿no�ci... od czego zosta³ozmierzona � od morza ba³tyckiego lub�ródziemnomorskiego. Czasami po-daje siê wysoko�æ 400 lub 401 me-trów. Nie jest to mo¿e najwa¿niejsze,ale warto �dla porz¹dku� to wiedzieæ,a mo¿e i kiedy� przebadaæ i ustaliæ,tym bardziej, ¿e posiadamy ju¿ co-

raz doskonalsze po temu narzêdzia.Sam szczyt przypomina nieco he³mrycerski, st¹d nazywano czasamiGórê �He³mem� albo �MasywemChe³mskim�, dawniej te¿ Gór¹ �w.Jerzego i wreszcie co najmniej piêæ-set lat z gór¹ ��w. Ann¹�.  Nie s¹ totylko dywagacje ostatnich lat, piêk-nie opisa³ je w poetyckim eposie�Góra Che³mska� w 1875 r. ks. Nor-bert Boñczyk, dwunastozg³oskow-cem, podobnie jak Adam Mickiewiczw �Panu Tadeuszu�.�wiêta Anno! Królowo górno�l¹skiejwarty,Do Ciebie z sió³ chudobnych i z gro-dów wspania³ychP³yn¹ rzesze bez liku...... Gdy¿ u Ciebie Syn Bo¿y raczy³ mieæmieszkanie,...... O Babko najszczê�liwsza MaryiDzieciêcia,Gdy¿ hojnie wszystkim dajesz, mniete¿ Tw¹ opiek¹ wzbogacaæ,...�... Spiesz ku Che³mskiej Górze!�
I  tu kolejny  wniosek z tejponiedzia³kowej eskapady doOjca Jozafata, a przecie¿ w³a�ciwiedo �wiêtej Anny. Zbli¿a siê powa¿-na rocznica �350-lecie przy-bycia Francisz-kanów z Krako-wa, w czasie� p o t o p uszwedzkiego�na Górê �w.Anny.Wspomnianyepos N. Boñ-czyka, wydanypo raz pierw-szy w 1886roku we Wro-c³awiu, jakodruk �l¹skiejGazety Ludo-wej, drugi raz w1938 w Katowi-cach, z obja-�nieniami Win-centego Ogro-dziñskiego, poraz trzeci, w1 0 0 - l e c i epierwszego, tj.w 1985 r. wopolskim Wy-dawnictwie �w.Krzy¿a, stara-niem Diecezjal-nego InstytutuPastoralnego �Filii KUL w re-dakcji ks. H. So-beczki, przed-mowê ks. abp.A. Nossola i ob-ja�nieniami F. Marka, ks. A. Hani-cha i ks. P. Maniurki. Przypomnia-³em tê ca³¹ �otoczkê�, by u�wiado-miæ sobie, i¿ wydawcom zale¿a³obardzo rzetelnie przedstawiæ ówpiêkny, ale i historyczny tekst.
Dzi� wydania te s¹ praktycznieunikalne. Nale¿¹ do �l¹skiej kla-syki literackiej. Mo¿e uda³oby siêwznowiæ w wiêkszym nak³adzie, nalepszym papierze, w twardej, este-tycznej ok³adce. By³by to rzeczy-wisty przyczynek do nauki �patrio-tyzmu lokalnego�, tym bardziej, i¿wydawcy przed dwudziestu lat s¹czynni zawodowo, ze znacz¹cymdorobkiem, a i jeszcze lepszym do-�wiadczeniem ni¿ wtedy � przecie¿350-lecie siê zbli¿a!Nawet Kalwaria Zebrzydowska,wiêksza je�li idzie o teren, ilo�æ ka-plic, które sta³y siê wzorem dla kal-warii annogórskiej nie ma tak wspa-nia³ego opisu poetyckiego. Powin-ni�my z tego byæ rzeczywi�cie bar-dzo dumni.

Przywo³any nieco wy¿ej ks. An-drzej  Hanich sw¹ benedyktyñsk¹,cich¹ prac¹ zbieracza, archiwaln¹przygotowa³ wybitn¹ monografiê pt.�Góra �w. Anny � Centrum piel-grzymkowe �l¹ska Opolskiego 1945-1999�, licz¹c¹ nieco ponad 500 stron,z licznymi ilustracjami, danymi sta-tystycznymi, wydan¹ w 1999 przezInstytut �l¹ski, mimo tak nieodleg³e-go czasu, sta³a siê ona ju¿ rarytasem,podobnie jak jego pióra i opracowaniaalbumu �Góra �w. Anny�. Dobrze, ¿eprzynajmniej wielu mi³o�ników Góry�w. Anny, a tak¿e niektóre biblioteki,nawet szkolne naby³y to wydawnic-two. Wspó³czesny pielgrzym niemóg³by owych wydawnictw ju¿³atwo nabyæ. Szczê�ciem, te my�l¹c ojubileuszu O. Jozafata zainicjowa³ iwspiera³ organizacyjnie dwie aktual-ne, warto�ciowe pozycje. S¹ to: AnnyMitkowskiej, Kalwaria na Górze �w.Anny, wydana we Wroc³awiu z dat¹2006, w Wydawnictwie Franciszkañ-skim �w. Antoniego oraz pok³osie se-sji naukowej z 2004 roku, pt.: �Piel-grzymowanie, a sztuka� � Góra �w.Anny i inne miejsca pielgrzymkowe

na �l¹sku. S¹ dostêpne nawet na nienajbogatsz¹ kieszeñ, po 15. i 35 z³o-tych p³acimy za kolejny egzemplarz.Pocieszaj¹cym jest to, ¿e wydawnic-twa wspar³ zarówno Opolski Urz¹dMarsza³kowski, jak i Starostwo Po-wiatowe w Strzelcach Opolskich.�wiadczy to o dobrym kierunku me-cenatu, ¿aden bowiem autor nie jestna tyle zamo¿ny, by wydaæ to w³a-snym sumptem dla spo³ecznego po-¿ytku przecie. Choæ generalnie s¹ tonaukowe dywagacje, ale piêknymwartkim jêzykiem napisane. Powin-ny znale�æ siê w ka¿dym nie tylko�l¹skim domu � chciejmy, aby Góra�w. Anny by³a znana szerzej ni¿ tyl-ko nasze regionalne op³otki. S¹ tu te¿jakby ró¿ne spojrzenia na fragmentydziejów � przyrodników, historykówsztuki, ale i Franciszkanów jako ku-stoszy i duszpasterzy tego cudowne-go miejsca. Nie uciekaj¹ te¿ autorzyod przypomnienia spraw przykrych,nie tak przecie¿ odleg³ych.

Co mo¿e nas jeszcze zadziwiæ
po... 350 latach?

O. Jozafat Gohly ju¿ dzi� zaprasza na 25-26 pa�dzier-
nika 2006 do Domu Parafialnego i wys³uchanie refe-
ratów, wyk³adów, komunikatów na sesji wieñcz¹cej ob-
chody 350- lecia pobytu oo Franciszkanów na Górze
�w. Anny.

Nowy szef NFZ uniewa¿ni³ za-rz¹dzenie swojego poprzednika do-tycz¹ce podwy¿ek dla pracownikówszpitali i przychodni.- Dowiedzieli�my siê o tym wczo-raj (12 wrze�nia) po po³udniu - mówidyrektor strzeleckiego szpitala Ma-rian Kreis. -Pieni¹dze na podwy¿ki dla pra-cowników ZOZ maj¹ zostaæ wydzie-lone osobno, podobnie jak pieni¹dzeprzeznaczone na zakontraktowane wZOZ �wiadczenia, czego poprzedniszef NFZ Jerzy Miller nie przewi-dywa³. Zgodnie z obecnie obowi¹zu-j¹cym rozporz¹dzeniem w mamyotrzymaæ ok. 730 tysiêcy z³otych dopodzia³u - przeznaczonych na IVkwarta³ tego roku. W tej kwocie, któ-ra ma do nas dotrzeæ do 6 listopada,mie�ci siê wszystko: p³ace, przewi-

S³u¿ba zdrowia

Podwy¿ki z osobnej puli
dziane podwy¿ki oraz koszty p³acy(ZUS, podatki itp). To wa¿ne za-strze¿enie - dodaje dyrektor Kreis -bo nie chcia³bym dopu�ciæ do jakiej�dezinformacji, np. ¿e ca³a kwota prze-znaczona jest na podwy¿ki.Równocze�nie dyrektor ZOZ po-informowa³, ¿e NFZ zwiêkszy³ kwo-tê pieniêdzy przeznaczon¹ na dzia-³alno�æ poradni specjalistycznych.Dziêki otrzymanym ok. 95 tysi¹comz³otych w strzeleckim ZOZ-ie po-nownie uruchomiona zosta³a dzia³al-no�æ poradni diabetologicznej,  w po-zosta³ych - przy zwiêkszeniu kon-traktów zapewne zmniejsz¹ siê ko-lejki. Cieszy równie¿ - dodaje dyrek-tor Kreis - ¿e dziêki dodatkowym�rodkom mo¿emy ponownie wyko-nywaæ badania endoskopowe.
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 Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje


