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POWIAT STR Z E LE C K I

Jan Pawe³ II
na Górze w. Anny

Równo 25 lat temu, 22 czerwca 1983 roku na Górê w. Anny pod¹¿y³y
t³umy pielgrzymów - na spotkanie z Janem Paw³em II. Niezwyk³a to by³a
pielgrzymka, niezwyk³e spotkanie i prze¿ycie dla wszystkich, któzy znaleli
siê wówczas w milionowym t³umie. Te chwile utrwalone zosta³y na wielu
zdjêciach. Ka¿de z nich stanowi niezapomnian¹ pami¹tkê i wiadectwo uczestnictwa w czym niezwyk³ym.
Oto jedno z nich, udostêpnione nam przez Czytelnika, który do dzi z
niezwyk³ym wzruszeniem wspomina czerwcowy dzieñ sprzed æwieræ wieku.

10 lat BARKI

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA w naszym powiecie ju¿ od 10 wspiera osoby znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji ¿yciowej
lub zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym. Systemem pomocy  a istotne jest, ¿e owo wsparcie to nie jednorazowe dzia³anie - objêci s¹ mê¿czyni, kobiety, dzieci oraz rodziny, które w³asnym staraniem nie s¹ w stanie
zapewniæ sobie schronienia, wy¿ywienia oraz podstawowych dóbr. Ich
szans¹ jest wyjcie z uzale¿nienia i
usamodzielnienie siê. W ci¹gu roku
ze stacjonarnej opieki Barki korzysta ok. 80 osób.
Podobnie jak inne wspólnoty w
kraju, równie¿ strzelecka oparta jest
na solidarnej pracy wszystkich cz³onków wspó³tworz¹cych j¹ na zasadach
partnerstwa i odpowiedzialnoci.
G³ównym inicjatorem i pomys³odawc¹ przeniesienia idei i dzia³alnoci Wspólnoty Barka na nasz teren

gminy Strzelce Opolskie by³ ks. Józef Krawiec, kapelan wiêzienny. Do
dzi zreszt¹ zwi¹zany jest ze wspólnot¹, która 10 lat temu zaczyna³a od
jednego domu w Doryszowie, dzi
ma ich ju¿ trzy. Niezmienne jednak
zosta³y obowi¹zuj¹ce w Barce zasady: nie mo¿na piæ, u¿ywaæ rodków odurzaj¹cych, stosowaæ przemocy, kraæ.
Obchody 10-lecia Barki rozpoczê³a uroczysta msza wiêta odprawiana przez ks. biskupa Jana Bagiñskiego. Potem nadszed³ czas na
wspólnej zabawy. Licznych goci
bawi³ kabaret, potem zmagania sportowe, nie zabrak³o tak¿e innych atrakcji, m.in. jazdy bryczk¹, pokazów
modeli szybowców czy pieczenia
kie³basek przy ognisku.
Jubileuszowe obchody zakoñczy³ koncert ,,Tryptyk Rzymski 
w wykonaniu s. Aleksandry Krasowskiej.

Dla ka¿dego
co dobrego
(na lato)
Najwiêksza z gmin powiatu 
Strzelce Polskie  bardzo szerok¹
i ró¿norodn¹ ofert¹ lata w miecie na pewno przyci¹gnie dzieci
i m³odzie¿.
Ciekawe zajêcia mo¿na znaleæ i
w Strzeleckim Orodku Kultury, w
placówkach owiatowych, w wietlicach wiejskich, w wietlicy róde³ko, klubie Arka, na basenie, boiskach,
Rybaczówce, nawet na Placu ¯eromskiego.
Lato w miecie i na wsi nie musi
byæ nudne. To przes³anie przywieca³o wszystkim pomys³odawcom i organizatorom zajêæ. Ka¿dy bêdzie wiêc
móg³ znaleæ co dla siebie. Kto chce
wyjechac na kolonie do G³ucho³az?
Proszê bardzo. Kto inny marzy o
nauce p³ywania? Nic prostszego  od
tego s¹ wakacje. Kto chce zobaczyæ
uchatkê w opolskim ZOO? Zapraszamy na wycieczkê do stolicy województwa. Piknik i pieczenie kie³basek? Oczywicie. Rajd rowerowy?
Jasne  tylko zg³o siê. Wakacyjny
kurs tañca? Przyjd w lipcu!
Trudno wymieniæ wszystko, co
bêdzie siê dzia³o w Strzelcach Opolskich  miecie i gminie, bo lista jest
d³uga. Za d³uga na nasze ³amy. Wystarczy jdnak wejæ na stronê internetow¹ www.strzelceopolskie.pl, by
przekonaæ siê, ¿e pomys³ów na ciekawe spêdzenie czasu jest tak wiele,
¿e trudno zdecydowaæ siê na wybór.

KONKURS
BURMISTRZA
STRZELEC OP.

KTÓRA
NAJ£ADNIEJSZA?
Konkurs skierowany jest do
wszystkich w³acicieli posesji i
zagród wiejskich z terenu Gminy
Strzelce Opolskie. Zg³oszeñ
mo¿na dokonywaæ do 30 czerwca w Referacie Rolnictwa Urzêdu Miejskiego. Zg³oszenia jednej
posesji i jednej zagrody wiejskiej
z terenu so³ectwa dostarcz¹ Rady
So³eckie. Zainteresowani w³aciciele posesji z terenu miasta mog¹
dokonaæ zg³oszenia indywidualnie.
Posesje, które w poprzednich
edycjach konkursu zajê³y I miejsca nie mog¹ braæ udzia³u w konkursie przez okres 3 lat.

Wakacje w domu mog¹ byæ super- wypoczynek
podczas wakacji letnich dla dzieci i m³odzie¿y z
powiatu strzeleckiego w pobli¿u miejsca zamieszkania- z elementami sportu i edukacji.
Zorganizowane w ramach realizacji zadania publicznego, dofinansowanego przez Powiat Strzelecki, UM i G w Kolonowskiem, Caritas Staniszcze Wielkie.

ZAPRASZAMY
NA WAKACJE 2008

W tym roku, wzorem lat ubieg³ych, dzieci i m³odzie¿ gminy Kolonowskie
bêd¹ mog³y braæ udzia³ w akcji letniej organizowanej przez Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich, Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Staniszcze Ma³e oraz Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok. Akcja dofinansowana jest przez Powiat Strzelecki, UM i G Kolonowskie oraz Caritas Staniszcze Wielkie, którym dziêkujemy za wsparcie!
Tegoroczna akcja pod has³em Wakacje w domu mog¹ byæ superopieraæ
siê bêdzie na dwóch blokach. Pierwszy to przygoda z harcerzami a drugi to gry
i zabawy sprawnociowe organizowane w wietlicach oraz wyjazdy do Aqua
Parku.
Motywem przewodnim zajêæ z harcerzami bêdzie Zaginiony skarb ksiêcia Jana Dobrego, ostatniego Piasta w³adaj¹cego Opolszczyzn¹. Uczestnicy,
poprzez stawiane im zadania bêd¹ zdobywali kolejne umiejêtnoci i wiedzê
oraz punkty - denary ksiêcia Jana, które pomog¹ im w kolejnych misjach. W
poszczególnych dniach dzieci bêd¹ bra³y udzia³ w m.in. grach terenowych,
zajêciach artystycznych oraz zabawach sportowych, a tak¿e organizowane
bêd¹ wycieczki autokarowe do Opola, Byczyny ... Podsumowanie tych zajêæ
odbêdzie siê w Gospodarstwie Agroturystycznym Stary M³yn w Krasiejowie.
Niestety na ten blok spotkañ nie ma ju¿ wolnych miejsc, ale Stowarzyszenia serdecznie zapraszj¹ do innych form aktywnoci, które cieszy³y siê szczególn¹ popularnoci¹ w latach ubieg³ych, plus kilka nowych propozycji. Nale¿¹
do nich: turniej tenisa sto³owego, turniej ringo, zawody o mistrza krêgielni,
wyjazdy do Aqua Parku, turniej pi³ki no¿nej i dyskoteka oraz turniej unihoka.
Poza wyjazdami do Aqua Parku, na wszystkie zabawy limit miejsc nie
zosta³ jeszcze wyczerpany, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych, wpisowe to jedynie symboliczna z³otówka. Poza tym na wpisywaæ
mozna siê na listy rezerwowych, bo mog¹ przecie¿ zwolniæ siê miejsca.
Ukoronowaniem tegorocznej akcji letniej bêdzie dwudniowy rodzinny
wyjazd do Karpacza.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wziêcia udzia³u we wspólnej zabawie. Kieruj¹c siê dowiadczeniemi poprzednich lat, jestemy pewni, ¿e bêdzie
wspania³a zabawa!
Wolontariuszki

IZBICKIE LATO,
czyli precz z nud¹!

W gminie Izbicko dzieci na pewno nie bêd¹ siê nudziæ w czasie wakacji! 
zapewnia Joanna Machulak z Urzêdu Gminy w Izbicku.  Pod jednym
wszak¿e warunkiem  ¿e rodzice zechc¹ skorzystaæ z naszej propozycji. A ta
jest niezwykle atrakcyjna: pó³kolonie organizowane przez Urz¹d Gminy dla
uczniów szko³y podstawowej. Pocz¹tek wyznaczylimy na 1 lipca, a dzieci
bêd¹ mog³y skorzystaæ z tygodniowych turnusów. Pó³kolonijne zajêcia od poniedzia³ku do pi¹tku rozpoczynaæ siê bêd¹ o ósmej rano, a koñczyæ o czternastej.
- To novum w naszej dzia³alnoci  mówi pani Joanna.  Mamy jednak
nadziejê, ¿e pomys³ chwyci i zainteresowanych bêdzie du¿o. Tym bardziej, ¿e
zaplanowalimy taki program, który powinien spodobaæ siê dzieciom: codzienne spacery po okolicznych lasach, zajêcia na placach zabaw oraz wyjazdy na
k¹pielisko; zajêcia klubowe i plastyczne, teatralne, gry planszowe, a tak¿e
przynajmniej jeden wyjazd do Opola (do wyboru ZOO, Muzeum l¹ska Opolskiego, skansen w Bierkowicach czy poznawanie zabytków Opola z przewodnikiem). Spotykamy siê w Klubie Mniejszoci Niemieckiej w Izbicku przy ul.
Powstañców l. 17.
- Za pó³kolonie trzeba bêdzie du¿o zap³aciæ?
- Dzienna op³ata na dziecko wynosi 5 z³, a obejmuje drugie niadanie, napoje,
lody. Nie mieszcz¹ siê w tej cenie natomiast bilety wstêpu do zwiedzanych
obiektów.
Zapraszamy na pó³kolonie IZBICKIE LATO od 1 lipca 2008 r.

Rajd samorz¹dowców

Konkurs rozegrany bêdzie w nastêpuj¹cych kategoriach:
1. Naj³adniejsza posesja na nieruchomoci (do 1 ha powierzchni)
2. Naj³adniejsza zagroda wiejska gospodarstwa rolnego

Ciebie Panie wielbimy - piewali uczestnicy mszy dziêkczynnej w dniu
jubileuszu 10-lecia Barki.

Wiêcej szczegó³ów na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego:
www.strzelceopolskie.pl

Gmina Kolonowskie samorz¹dowcom z Opolszczyzny pokaza³a wszystkie swoje
atrakcje w czasie rowerowego rajdu w Dolinie Ma³ej Panwi.

