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Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Za-
wadzkiem ma wielu przyjació³. Ostat-
nio odwiedzili nas uczniowie i nauczy-
ciele z zaprzyja�nionej angielskiej szko-
³y Frank Wise School z Banbury. Szko-
³a ta by³a naszym partnerem w projek-
cie Sokrates Comenius.  Go�cie sw¹ wi-
zytê zaczêli od zwiedzania Krakowa i
Wieliczki, jednak bêd¹c w Polsce nie
mogli przepu�ciæ okazji, by z³o¿yæ wi-
zytê i nam. By³a to doskona³a decyzja,
poniewa¿ pracownicy szko³y do³o¿yli
wszelkich starañ, by atrakcyjnie wy-
pe³niæ czas Anglikom, za co serdecznie
dziêkujemy. Nasi go�cie mogli ode-
tchn¹æ tylko w dniu przyjazdu do Za-
wadzkiego, gdy¿ w kolejnych dniach nie
by³o na to czasu. W �rodê 11 czerwca
ca³a grupa, wraz z uczniami z innych
zaproszonych szkó³, bra³a aktywny
udzia³ w II Festiwalu �Pod Go³ym Nie-
bem�. Anglicy zaprezentowali nam
scenkê rodzajow¹ opisuj¹c¹ historiê z
ich rodzinnych stron. Wszyscy mogli
siê przekonaæ, ¿e muzyka, taniec i te-

Wizyta przyjació³ z Anglii

atr jednocz¹ wszystkich, bez wzglêdu
na wiek, kraj pochodzenia czy mo¿li-
wo�ci psychofizyczne. Po Festiwalu,
który by³ u�wietniony poczêstunkiem
i oczywi�cie nagrodami, odby³a siê dys-
koteka dla uczniów naszej szko³y oraz
go�ci z Anglii. Zabawa odby³a siê w za-
wadczañskiej dyskotece �KOSMOS�.
Dziêki uprzejmo�ci Pana Arkadiusza
Korpoka, wszyscy uczniowie bawili siê
przy muzyce DJ�a, mieli równie¿ za-
pewnion¹ profesjonaln¹ obs³ugê barma-
na. Dla m³odzie¿y by³a to doskona³a
okazja, by sprawdziæ siê w tañcu, a ¿e
taniec maj¹ we krwi, przez dwie godzi-
ny nie opuszczali parkietu. I po raz ko-
lejny okaza³o siê, ¿e nie istnieje bariera
jêzykowa miêdzy naszymi uczniami,
gdy¿ tañcem i u�miechem mo¿na wy-
raziæ wszystko.

Nastêpny dzieñ by³ dniem aktyw-
no�ci sportowej. Z samego rana repre-
zentacja uczniów z Zespo³u Szkó³ Spe-
cjalnych, na hali sportowej MOKSiR-
u, uczestniczy³a w treningu rozgrzewa-

j¹cym poprowadzonym przez Pana Da-
wida Krupa z Warsztatów Terapii Zajê-
ciowej. Kole¿anki i koledzy z Anglii
do³¹czyli po �niadaniu, by zaznajomiæ
siê z zasadami gry w  pi³kê rêczn¹. Sport
ten ze wzglêdu na dru¿ynê ASPR UNI-
MOT Zawadzkie jest bardzo popular-
ny w naszym mie�cie a nasi uczniowie
od kilku lat trenuj¹ tê dyscyplinê i z
tego wzglêdu chcieli�my  przybli¿yæ grê
naszym go�ciom. A trenowa³ ich nie
byle kto. Swój czas po�wiecili nam se-
niorzy ASPR UNIMOT Zawadzkie:
Daniel Godzik i Kamil Kulej,  którzy w
profesjonalny sposób omawiali zasady
gry i instruowali uczniów i nauczycieli.
Po tym treningu odby³ siê wielki mecz
Polska : Anglia.  Poniewa¿ Anglicy bar-
dzo szybko pojêli, o co chodzi w pi³ce
rêcznej, mecz zakoñczy³ siê remisem
12 : 12. Kolejnym ogniwem integruj¹-
cym by³ wiêc sport, co by³o przede
wszystkim zas³ug¹ Panów: Daniela i
Kamila, za co serdecznie dziêkujemy.
W godzinach popo³udniowych go�cie z
Anglii mieli okazjê podziwiaæ malow-
nicze okolice naszej szko³y w trakcie
gry w podchody. Oprócz obserwowania
przyrody, mieli równie¿ do rozwi¹za-
nia zadania, które ostatecznie dopro-
wadzi³y ich do �Zielonej klasy�. Tam
dla zmêczonych uczestników aktywne-
go dnia, w ognisku pra¿y³y siê kocio³-
ki, których zawarto�æ mia³a zregene-
rowaæ nadwyrê¿one si³y.

Ostatni dzieñ to ju¿ tylko po¿e-
gnania, rado�æ z wizyty i ³zy rozstania.
Mamy nadziejê, ¿e nie by³a to ostatnia
wizyta go�ci z Frank Wise School z
Banbury z Anglii. Uczniowie naszej
szko³y przez ca³y ten czas dali dowód
tego, ¿e to nie s³owa siê licz¹ a czyny.
Sw¹ otwarto�ci¹, u�miechem i rozbra-
jaj¹c¹ szczero�ci¹ stwarzali wspania³¹
atmosferê.  Wszyscy mo¿emy siê tego
od nich uczyæ.

Agnieszka Szampera - nauczyciel
ZSS przy DPS w Zawadzkiem

Jakie baseny mamy to ka¿dy wie�
jedne lepsze, drugie troche gorsze. Na
naszym terenie  zlokalizowane s¹ 4
baseny k¹pielowe odkryte. Czy jest to
liczba wystarczaj¹ca? Raczej nie je�li
siê popatrzy na ilo�æ ludzi szukaj¹cych
och³ody i relaksu poza granicami na-
szego powiatu lub korzystaj¹cych z nie-
zorganizowanych k¹pielisk � wyrobisk
¿wirowych, stawów hodowlanych. To
drugie rozwi¹zanie jest bardzo niebez-
pieczne ze wzglêdu na dwa podstawowe
fakty: brak opieki ratowników oraz
woda o niebadanej jako�ci.

Ranking opolskich basenów zosta³
ju¿ przeprowadzony przez TRYBUNÊ
OPOLSK¥ w nr 150 - wydanie z dn.
28-29 czerwca. Na 12 opisanych base-
nów 2 le¿¹ w naszym powiecie, jednak
zosta³y zakwalifikowane w ostatniej
czwórce � jest tu mowa o basenie w
Strzelcach Opolskich i Le�nicy.

Jednak po kolei:
STRZELCE OPOLSKIE. Basen przy
ul. Opolskiej 46 posiada trzy niecki:
du¿a, �rednia oraz brodzik. Basen jest
czynny od 21 czerwca. Przed rozpo-
czêciem dzia³alno�ci basen zosta³ skon-
trolowany przez pracowników Powia-
towej Stacji Sanitarno Epidemiologicz-
nej w Strzelcach. Stan sanitarno-tech-
niczny nie budzi³ zastrze¿eñ, nastêpnie
zosta³y przeprowadzone pobory prób
wody do badañ � nie stwierdzono ska-
¿enia. Jednak utrzymanie odpowiedniej
jako�ci wody jest bardzo trudne ze wzglê-
du na brak mechanicznej dezynfekcji
wody. �Rêczna dezynfekcja� nie zapew-
nie odpowiedniej jako�ci wody przez
ca³y czas otwarcia basenu. Du¿ym plu-
sem jest zaplecze sportowe (kort teni-
sowy, boiska do siatkówki i koszyków-
ki itp.), minus to brak parkingu co zo-
sta³o zauwa¿one i opisane w w/w arty-
kule TRYBUNY OPOLSKIEJ.
LE�NICA. Zlokalizowany na uboczu
basen ma swój przytulny i przyjazny
charakter. Idealne miejsce dla dzieci jak
i doros³ych, basen posiada nieckê du¿¹
oraz brodzik . Mo¿e zaplecze gastro-
nomiczne nie jest tu idealne ale zawsze
mo¿na ze sob¹ zabraæ co� do jedzenia i
picia i spêdziæ tu piêkny s³oneczny
dzieñ. Pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzel-
cach Op. przeprowadzili kontrolê
obiektu oraz badania wody, wyniki nie
budzi³y zastrze¿eñ. Podobnie jak w
Strzelcach Opolskich brakuje tu mecha-
nicznej dezynfekcji wody.

Gdzie siê k¹paæ???
ZAWADZKIE. Basen �Le�ny� przy ul.
Opolskiej 1A oferuje k¹piel w niecce
du¿ej i brodziku. MOKSiR w Zawadz-
kiem mia³ problemy z otwarciem, ze
wzglêdu na brak ratowników i basen
zosta³ otwarty dopiero 1 lipca i miej-
my nadziej, ¿e tak pozostanie do koñ-
ca wakacji. Zapewnione jest zaplecze
sanitarne,  które zosta³o skontrolowa-
ne, przeprowadzono równie¿ badania
wody - wyniki nie budzi³y zastrze¿eñ.

Basen przy ul. Powstañców �l¹skich
jest przeznaczony tylko dla dzieci, tych
najmniejszych i tych trochê wiêkszych,
na obiekcie zlokalizowany jest brodzik
i niecka ma³a. Obecnie basen jest za-
mkniêty, przewidywany termin otwar-
cia to po³owa lipca. Gdy ju¿ zostanie
podjêta decyzja o otwarciu, zostan¹
przeprowadzone odpowiednie dzia³ania
kontrolne.

Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Strzelcach Opolskich pro-
wadzi sta³y nadzór nad stanem sanitar-
no-technicznym basenów k¹pielowych
oraz wod¹ przeznaczon¹ do k¹pieli
pomimo braku odpowiednich regulacji
prawnych, przez co te¿ nie ma pod-
staw aby wymagaæ od odpowiednich
organów administracyjnych wiêkszych
prac renowacyjnych czy zmiany prze-
starza³ych sposobów dezynfekcji wody.
Co dwa tygodnie przy bezdeszczowej
pogodzie s¹ pobierane próby do badañ
bakteriologicznych, badany jest poziom
chloru oraz prze�roczysto�æ. Prowadzi
siê badania na obecno�æ Escherichia
coli, gronkowców oraz Pseudomonas
aeruginosa.

Obowi¹zkiem zachowania wszyst-
kich standardów na basenach obarczo-
ne s¹ jednostki zarz¹dzaj¹ce basenami
(odpowiednie referaty b¹d� miejskie
o�rodki kultury i sportu) jednak to od
odwiedzaj¹cych zale¿y jak d³ugo woda
w basenie bêdzie siê nadawa³a do k¹pie-
li.

Podstawowymi zasadami zachowa-
nia siê kapi¹cych jest prysznic przed
wej�ciem do basenu, nie ma z tym
problemu bo przy ka¿dym basenie s¹
zainstalowane natryski oraz za³atwia-
nie podstawowych potrzeb fizjolo-
gicznych nie do basenu lecz do to-
alet, które s¹ równie¿ zlokalizowane
na terenie basenów. Ponadto to stan
tych toalet równie¿ zale¿y od osób ko-
rzystaj¹cych i �wiadczy o kulturze oso-
bistej osób odwiedzaj¹cych baseny.

Tomasz Nabzdyjak
PSSE Strzelce Opolskie

Szpital Powiatowy w Strzelcach
Opolskich oddany zosta³ do u¿ytku w
1931 roku. Burmistrzem Strzelec by³
wówczas dr Feliks Golasch, piastuj¹cy
urz¹d od roku 1925.

Jednak szeroko zakrojone prace
wstêpne zwi¹zane z budow¹ od podstaw
miejskiego szpitala prowadzone by³y za
rz¹dów poprzednika Golascha, tj. bur-
mistrza Paula Gundruna, który rz¹dzi³
miastem w latach 1901-1925. Wa�nie,
sprzeciwy i nieporozumienia zniweczy-
³y jednak nieomal w zarodku ten szla-
chetny i ze wszech miar potrzebny
plan. Sfinansowanie tej budowy przez
powiat napotyka³o na liczne utrudnie-
nia, w tym g³ównie finansowe, ze wzglê-
du na mnogo�æ innych przedsiêwziêæ
podejmowanych w tym czasie przez
w³adze powiatu.

Nieoczekiwanie z pomoc¹ przy-
szed³ zakon S³u¿ebniczek Marii, który
w Le�nicy i Porêbie posiada³ swoje sie-
dziby. Deklarowa³ on mianowicie go-
towo�æ pokrycia czê�ci przedsiêwziê-
cia z w³asnych �rodków. Pozosta³a
czê�æ mia³a pochodziæ z dotacji komu-
nalnych i pañstwowych, a tak¿e ze
znacznej po¿yczki holenderskiej. Ogól-
ny koszt budowy szpitala mia³ wynie�æ
1.500.000 marek.

STRZELECKI   SZPITAL

Projektowanie i kierownictwo bu-
dowy spoczywa³o w rêkach architekta
J. Kehrera.

O niezwyk³ym tempie budowy
wspomnia³ swego czasu Jan Czok, któ-
remu przypad³ w udziale zaszczyt wmu-
rowania kamienia wêgielnego. Jego
wspomnienia zebra³ Alfons Schnura,
pasjonat historii lokalnej, mieszkaniec
podobnie jak wspomniany wy¿ej pan
Czok - Mokrych £anów, dzielnicy
Strzelec Opolskich:

�Budowê szpitala rozpoczêto w
1929 roku. Wybrane miejsce pod bu-
dowê by³o terenem le�nym, wiêc jedni
zajêli siê karczunkiem, a murarze przy-
gotowywali fundamenty z kamienia.
Mistrzem tej budowy by³ Pan Johanes
Josaj. By³o sze�ciu murarzy, a pomoc-
ników dziesiêciu. Pracê wykonywano
rêczmie, dowóz materia³ów - furman-
kami konnymi, jedynie konieczne ma-
teria³y z dalszych odleg³o�ci dowo¿one
by³y samochodami. Murowanie ze-
wnêtrzne z ceg³y wraz z fugowaniem
wykonywa³a specjalna grupa fachow-
ców. Odbywa³o siê ono wed³ug szablonu
do owalno�ci, a jak by³o wykonane -
mo¿na podziwiaæ do dzi�. W tyle tzw.
dom gospodarczy murowa³o nastêp-
nych piêciu murarzy i dziesiêciu po-

mocników. Kierowa³ nimi brygadzista
Pan Graca z Barutu. Po wyci¹gniêciu
murów i zadaszeniu u³o¿ono elektrycz-
no�æ i telefonizacjê, po czym zaczê³o
siê tynkowanie. Ka¿da faza robót by³a
dok³adnie sprawdzana przez dozór (co
rozmówca podkre�la³ wielokrotnie).
Szpital wraz z ogrodzeniem budowano
dwa lata. W tym miejscu przytoczê
dok³adnie wypowied� Pana Czoka:
Wszyscy pracownicy musieli siê staraæ
dok³adnie pracowaæ, bo inaczej praco-
wali tylko do wyp³aty. Dla wszystkich,
którzy brali udzia³ w tej budowie by³ to
wielki
zaszczyt�.

W roku 1931 ukoñczono budowê i
oddano do u¿ytku szpital w Strzelcach
Opolskich, któremu nadano nazwê
�Pralat-Glowatzki-Krankenhaus�. Pra-
³at G³owatzki, urodzony w Wysokiej,
by³ kuratorem zakonu S³u¿ebniczek
Marii i cieszy³ siê du¿ym powa¿aniem.

Szpital by³ wyposa¿ony bardzo no-
wocze�nie i s³u¿y³ równie¿ jako miej-
sce kszta³cenia kadr lekarskich. Czte-
ropiêtrowy budynek szpitalny posiada³
oko³o 100 ³ó¿ek i dalsze 30 na oddziale
zaka�nym. Jedno pomieszczenie posia-
da³o najwy¿ej 3 ³ó¿ka. Na parterze znaj-
dowa³y siê pomieszczenia gospodarcze
s³u¿¹ce do obs³ugi pacjentów. Tam te¿
mie�ci³a siê kuchnia i wspomniany od-
dzia³ zaka�ny, który przewa¿nie �wie-
ci³ pustkami. Na pierwszym piêtrze
znajdowa³ siê oddzia³ chirurgiczny, a w
jego �rodkowej czê�ci by³a sala opera-
cyjna. Drugie piêtro zajmowa³ oddzia³
chorób wewnêtrznych i szpitalna ka-
plica. Pomieszczenia wypoczynkowe i
sypialnie dla sióstr zakonnych i �wiec-
kich znajdowa³y siê na czwartej kon-
dygnacji. Natomiast pralniê, pomiesz-
czenia dezynfekcji i kostnicê usytuowa-
no w oddzielnym budynku.

Kieruj¹cy szpitalem lekarze, np. dr
Rachliaus czy dr Blumberg byli specja-
listami wysokiej klasy i nim objêli sta-
nowiska kierownicze, praktykowali w
szpitalach wroc³awskich.

Ryszard Morawiec

Za nami ju¿ dwa tygodnie akcji letniej �Wakacje w domu mog¹ byæ super�.
Dzieci i m³odzie¿ gminy Kolonowskie jak do tej pory chêtnie korzystaj¹ z zapew-
nionego im czasu pe³nego gier, zabaw i wyjazdów, a czekaj¹ jeszcze na nich nielada
atrakcje. Projekt zorganizowany zosta³ w ramach realizacji zadania publicznego,
dofinansowanego przez Powiat Strzelecki, UM i G w Kolonowskiem, Caritas Sta-
niszcze Wielkie.

W ostatnim tygodniu czerwca uczestnicy akcji letniej, przewa¿nie ch³opcy,
rywalizowali miêdzy sob¹ na turnieju tenisa sto³owego w �wietlicy w Staniszczach
Wielkich. Przez trzy dni m³odzi gracze przygotowywali siê do pi¹tkowego turnieju.
Trzech najlepszych zawodników mog³o cieszyæ siê ze zdobytych nagród.

 Lipiec to miesi¹c pe³en zabaw na �wie¿ym powietrzu i wyjazdów. Pierwszego
dnia tego miesi¹ca m³odzi mieszkañcy naszej gminy brali udzia³ w turnieju ringo na
placu za remiz¹ stra¿ack¹ w Staniszczach Ma³ych. Upalny dzieñ nie zniechêci³
dzieciaków - wrêcz przeciwnie! By³o ich oko³o trzydziestu. Uczestnicy byli podzie-
leni na dziewczêta i ch³opców, a tak¿e dodatkowo na trzy grupy wiekowe, aby
rozgrywki by³y sprawiedliwe.

Jak do tej pory najwiêksz¹ liczb¹ uczestników cieszy³y siê zawody o tytu³
Mistrza Krêgielni. Dzieci chêtnie bior¹ udzia³ w tej rywalizacji, bo wiedz¹, ¿e wtedy
ca³a krêgielnia jest do ich dyspozycji. W te wakacje bêdzie jeszcze jedna taka
mo¿liwo�æ.

Czwartego lipca odby³ siê wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskiech Górach.
Dzieci i m³odzie¿ z Kolonowskiego, Staniszcz Wielkich, Staniszcz Ma³ych i Spóro-
ka zape³ni³y wszystkie miejsca w autokarze. Przez dwie godziny mog³y szaleæ na
wodnych atrakcjach, tj.: falach wodnych, zje¿d¿alniach czy te¿ basenie z wyj�ciem
na zewn¹trz budynku. Dla niektórych wspania³ym miejscem do odpoczynku i
zrelaksowania by³a solanka, baseny z wodnymi masa¿ami, a tak¿e g³êboki basen -
dla umiej¹cych p³ywaæ.

W taki oto sposób Stowarzyszenia ze Staniszcz Wielkich, Staniszcz Ma³ych i
Spóroka wspó³pracuj¹c ze sob¹ organizuj¹ wakacyjne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y,
dla tych, którzy lubi¹ poznawaæ nowe kole¿anki i kolegów, dla tych, którzy lubi¹
aktywnie spêdzaæ czas.

W najbli¿szych dwóch tygodniach przeprowadzana bêdzie przygoda z harcer-
stwem, której przewodni¹ my�l¹ jest �Zaginiony skarb ksiêcia Jana Dobrego�.
Mamy nadziejê, ¿e m³odzi uczestnicy bêd¹ nadal �wietnie siê bawiæ ³¹cz¹c naukê z
zabaw¹.

Klaudyna Musia³a

DWA  TYGODNIE
JU¯  ZA  NAMI


