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Po �wiêcie Policji

Wrêczanie medalu st. asp. Romanowi Koniorowi przez kapelana Wolfganga
Jo�ko i przewodnicz¹cego zwi¹zku zawodowych asp. sztab. Ignacego Krasic-
kiego

Policjanci KPP w Strzelcach Opolskich mianowani na wy¿sze stopnie poli-
cyjne

Wrêczanie nagród Starosty Strzeleckiego dla asp. sztab. Bernarda Koprka i
asp. Romana G³owackiego przez Starostê Strzeleckiego Józefa Swaczynê i
Wicestarostê Waldemara Gaidê.

Podziêkowania dla policjantów sk³adane przez przedstawicieli samorz¹du te-
rytorialnego (sk³ada wójt Jemielnicy Joachim Jelito)

Od 15 lat krapkowicki oddzia³
Klubu Inteligencji Katolickiej jest or-
ganizatorem wakacji dzieci i m³odzie-
¿y z polskich rodzin mieszkaj¹cych
na Ukrainie � mówi Krystyna Brze-
ziñska, prezes tego oddzia³u. Zawsze
te¿ koloni�ci przyje¿d¿aj¹ do Domu
Pielgrzyma (to ich sta³e miejsce za-
kwaterowania) zaraz po annogórskich
Dniach M³odzie¿y.

W tym roku 15 m³odych ludzi (w
wieku od 11 do 20 lat) z Równego na
Wo³yniu przyjecha³o 28 lipca, by
przez najbli¿sze dwa tygodnie pod
opiek¹ An¿eliki Fedorowej i s. Mate-
uszy Nawrockiej (pracuj¹cej na Ukra-
inie) nie tylko pielgrzymkowaæ do
wielu polskich sanktuariów (m.in. w
Kamieniu �l., Piekarach, Czêstocho-
wie, Gidlach), poznawaæ kraj przod-
ków, ale te¿ dzieliæ siê z innymi swoj¹
pasj¹ � muzyk¹, w grupie s¹ bowiem
cz³onkowie kó³ka muzycznego �Na-
dzieja�.

Dni w Polsce s¹ niezwykle wy-
pe³nione � trzeba jak najwiêcej ch³o-
n¹æ, by móc pó�niej dzieliæ siê wra¿e-
niami po powrocie, ale gdy zostan¹
zaproszeni na koncert, nigdy nie od-
mawiaj¹, wrêcz przeciwnie � chêtnie
to robi¹. I nic to, ¿e czasem z Góry
�w. Anny trzeba przejechaæ wiele ki-
lometrów. Tych, którzy chc¹ pos³u-
chaæ ukraiñskich dumek, polskich pie-
�ni religijnych i zupe³nie lekkiego re-
pertuaru, a przede wszystkim zoba-
czyæ i us³yszeæ dziewczyny graj¹ce
na bandurach z roku na rok przyby-
wa.

Od 15 lat koncertuj¹,
ale nie w powiecie strzeleckim

Dzi� bandura to raczej rzadki in-
strument. W latach stalinowskich zo-
sta³a zakazana i choæ na powrót wzra-
sta zainteresowanie tym instrumen-
tem ludowym o 63 strunach, pocho-
dz¹cym od harfy i lutni (wiêkszym
od niej), to gra na niej jest prawdziw¹
sztuk¹. A us³yszeæ jej d�wiêki akom-
paniuj¹ce chóralnemu �piewowi sta-
nowi niepowtarzaln¹ gratkê.

Tyle, ¿e nie dla mieszkañców po-
wiatu strzeleckiego.
� Od 15 lat przyje¿d¿amy na Górê
�w. Anny, ale na Ziemi Strzeleckiej nie
zagrali�my ¿adnego koncertu - nikt nas
nie zaprosi³; choæ co roku zaprosze-
nia nap³ywaj¹ z odleg³ych stron  -
mówi Krystyna Brzeziñska.

Mo¿e w przysz³ym roku bêdzie
ju¿ inaczej?

Dodatkowo w ZSS przy DPS w
Kad³ubie przewidziany jest remont
dachu na pomieszczeniach szkolnych.
Natomiast w Specjalnym O�rodku
Szkolno-Wychowawczym w Le�ni-
cyokres wakacyjny przeznaczono na
wyremontowanie pomieszczeñ grupy
internatowej na parterze internatu.
Ponadto wymieniono wyk³adzinê w
trzech klasach w szkole, a obecnie
malowane s¹ dwie inne klasy. Syste-
mem gospodarczym odmalowano
kuchniê i zakupiono wyposa¿enie
sto³ówki.

Tak¿e w Zespole Szkó³ Zawo-
dowych Nr 1 w Strzelcach Opol-
skichwakacje nie s¹ martwym sezo-
nem - trwa remont sali gimnastycznej
i remont sal lekcyjnych.

W strzeleckim Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cychprowadzona
jest z kolei wymiana instalacji elek-
trycznej w ca³ym budynku szko³y.

Dwie placówki, dla których Po-
wiat Strzelecki jest organem prowa-
dz¹cym ucierpia³y w czasie ostatniej
powodzi � obie w Zawadzkiem.
W tamtejszym Zespole Szkó³ Zawo-
dowych w Zawadzkiemprzeprowa-
dzany jest czê�ciowy remont dachu
zniszczonego po nawa³nicach i remont
zalanych pomieszczeñ.

Tak¿e w Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym im. Mieszka I zostan¹ zalane
w czerwcu pomieszczenia. Ale znacz-
nie placówkê czekaj¹ te¿ wiêksze in-
westycje. Dwa du¿e zadania to: ter-
momodernizacja budynku szko³y  wy-
konanie bie¿ni dooko³a boisk powsta-
³ych w ramach Programu �Orlik 2012�.
Kiedy oba zostan¹ zakoñczone  (a
bie¿nia bêdzie mia³a trzy tory i na-
wierzchniê kauczukowo-poliureta-
now¹) � szko³a bêdzie prawdziwym
cackiem.

Przed nowym rokiem szkolnym
dok. na str 8

Remontowana sala gimnastyczna - Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzel-
cach Opolskich

Tu bêdzie radosny plac zabaw - Zespó³ Szkó³ im. A. Kamiñskiego w Strzelcach
Opolskich


