
P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

POWIAT  STRZELECKI
WE  WSPÓ£PRACY  Z  GMIN¥  STRZELCE  OPOLSKIE

�UNIJNY FESTYN RODZINNY�
Strzelce Opolskie

29 kwietnia � 1 maja
Plac ̄ eromskiego i jego okolice

Pi¹tek,  29 kwietnia

17:00 Wernisa¿ wystawy �Malarstwo Europejskie�
19:00 Projekcja filmu �Goodbye Lenin�

w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

Dom Kultury
Sobota, 30 kwietnia

15:00 � 16:00 Prelekcja o Konstytucji Europejskiej
przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

Sala Narad Starostwa Powiatowego

16:00 � 18:00 Wystêpy artystyczne dzieci i m³odzie¿y
przeplatane konkursami
Zespó³ taneczny �Figiel� z gminy Kolonowskie
Zespó³ taneczny �Figielek� z gminy Kolonowskie
Zespó³ �Andantino� z Domu Pomocy Spo³ecznej z Kad³uba
Dzieci z Przedszkola nr 8 w Strzelcach Opolskich
Rozstrzygniêcie Konkursu plastycznego dla dzieci: �Ja w Europie�
Konkurs wiedzy o UE dla uczniów

18:00 � 20:00 Wystêpy zespo³ów m³odzie¿owych
Zespó³ uczniów ze Szko³y Muzycznej z Le�nicy
MDK Strzelce Opolskie
Zespo³y �Z dnia na dzieñ� i �Aktiv Jung� z Ujazdu

Zespó³ Taneczny �Exodus� - Zawadzkie

20:00 � 22:00 Wystêp zespo³u Black and White
po³¹czony z zabaw¹ pod gwiazdami

Plac ¯eromskiego
Niedziela, 1 maja

16:00 � 19:00 Koncerty i parady orkiestr dêtych
z: Jemielnicy, Kolonowskiego, Le�nicy i Zawadzkiego

19:00 � 20:00 Koncert �Twórcy Europejscy�
w ramach II Festiwalu Gaude Mater Polonia

Ko�ció³ pw. �w. Wawrzyñca
20:00 � 22:00 Gwiazda wieczoru � �Toby�
22:00 Pokaz sztucznych ogni

Plac ¯eromskiego

     Przyjd�, a nie po¿a³ujesz

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych w Strzelcach Opol-
skich bêd¹ musieli znie�æ przez jaki�
czas s¹siedztwo prawdziwej budo-
wy. Ale na pewno tego nie ¿a³uj¹!

Jesieni¹ zesz³ego roku oddano im
do u¿ytku nowoczesn¹ salê spor-
tow¹. W drugim etapie powstanie
³¹cznik nowej sali z budynkiem szko-
³y, który pomie�ci m.in. szatnie, toa-
lety, pomieszczenia techniczne boisk
oraz same boiska zewnêtrzne. W tym
boisko trawiaste do pi³ki no¿nej, tar-

tanowe bie¿nie i kompleks innych bo-
isk.

Inwestycja zostanie sfinansowa-
na ze �rodków pozyskanych z ME-
NiS (dop³aty do gier losowych), Eu-
ropejskiego  Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (w ramach ZPORR) oraz
�rodków w³asnych powiatu.

W sumie wydanych zostanie pra-
wie 1 mln 300 tysiêcy z³otych aby
od pierwszego wrze�nia udostêpniæ
uczniom ten nowoczesny kompleks
sportowy.

Drugi etap ruszy³

Pracowity miesi¹c - tak okre�la miniony
okres Danuta Kupny, od czterech ty-
godni dyrektor Szkolnego Schroniska
M³odzie¿owego na Górze �w. Anny. -
Zapoznajê siê dopiero z funkcjonowa-
niem placówki, ale juz teraz widzê, ¿e
wymaga ona reorganizacji oraz du¿ego
wk³adu pracy i ogromnego zaanga¿owa-
nia wszystkich pracowników.
- Na czym polegaæ bêdzie owa reorgani-
zacja?
- Przede wszystkim na otwarciu siê na
klienta. Musimy zabiegaæ o niego we
wszelkie mo¿liwe sposoby, tak, by ze-
chcia³ do nas przyje¿d¿aæ. Schronisko
jest stosunkowo ma³o rozreklamowane.
Chcê zmieniæ nasz¹ stronê internetow¹; trzeba te¿ szukaæ innych dróg.  Jedn¹
z nich jest og³oszenie naszego konkursu plastycznego (piszemy  nim na str. 7
- przyp. mg.). Nagrodzone prace mam nadziejê wykorzystaæ z materia³ach
promocyjnych Schroniska. Musimy byæ bardziej widoczni - w przeno�ni i w
rzeczywisto�ci, choæ z tym akurat ³atwo nie bêdzie: schronisko jest piêknie
po³o¿one, ale dla przejezdnych pozostaje niewidoczne, ukryte jest za drzewa-
mi. Oczywi�cie drzew nie bêdziemy wycinaæ, ale turystom musimy pokazaæ,
¿e istniejemy. Czas u nas zatrzyma³ siê 20 lat temu - wyposa¿enie jest, jakie
jest, choæby w jadalni, ale to trzeba zmieniaæ, by zachêciæ potencjalnych go�ci
do odwiedzin. Naszym niew¹tpliwym atutem, z czego s³yniemy, jest nieskazi-
telna czysto�æ. Bardzo chcia³abym za to podziêkowaæ naszym paniom sprz¹-
taj¹cym. Takich atutów musimy mieæ wiêcej.

Musimy byæ bardziej widoczni

...pana Zenona Wi�niewskiego

Wiosenne targi
Oferta targowa budzi³a zainteresowanie zwiedzaj¹cych, ale prawdziwe t³umy
gromadzi³y siê tuz przed losowaniem nagród dla publiczno�ci. Zw³aszcza g³ównej
- telewizora. Szczê�cie u�miechnê³o siê do...

oraz inne atrakcje...
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