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POWIAT STR Z E LE C K I

Wystawa w Bierkowicach

dok. ze str. 1

rzania pytanie kto zada³ przy boksie przedstawicielki rasy Scottish Highland (szkockiego byd³a górskiego,
mog¹cego przebywaæ na pastwiskach
ca³y rok) budzi³a swoja d³ug¹ sierci¹
ogromne zainteresowanie.
Ogl¹daj¹cych by³y t³umy: zarówno
przy boksach koni (oprócz rasy l¹skiej wystawiano równie¿ konie rasy
polskiej, jak i owiec (starsi zwiedzaj¹cy ¿a³owali, ¿e dawno minê³y czasy, kiedy aktualne by³o powiedzenie
kto ma owce, ten ma co chce), byd³a miêsnego, jak i trzody chlewnej, a
tak¿e drobnego inwentarza.

Na wystawie jak na festynie
Tu¿ po wejciu na tereny wystawowe  tu¿ obok Muzeum Wsi Opolskiej  mo¿na by³o poczuæ siê trochê
jak na pikniku i jarmarku równoczenie. Mo¿na by³o spróbowaæ tradycyjnych potraw, pos³uchaæ zespo³ów
ludowych, popróbowaæ wina produkowanego w Lubuskiem czy miodu
pitnego. Pod ogromnymi parasolami
mo¿na by³o co przek¹siæ i wymieniæ dowiadczenia na temat zakupów
 w alejkach roz³o¿y³y siê stragany z
wszelkimi dobrami dostêpnymi w
dzieñ handlowy na targu, ze s³odyczami znajdowanymi zazwyczaj na
odpustach, z balonikami, kogutkami
itp.
Ale przecie¿ g³ównymi bohaterami imprezy by³y zwierzêta. Wystawiane z dum¹ przez hodowców
zwierzêta budzi³y podziw nie tylko
specjalistów, ale wszystkich zwiedzaj¹cych, a najm³odsi czuli siê tam
trochê jak w ZOO. Przy ka¿dym
boksie i przy ka¿dej klatce, w których wystawiano zwierzêta s³ychaæ
by³o nie tylko wymieniane miêdzy

sob¹ uwagi fachowców, czyli innych
hodowców, ale te¿ s³owa zupe³nie
niespecjalistycznych, ale za to niek³amanych zachwytów:
- Jeeee! Ten królik wa¿y prawie dziesiêæ kilo!
- To bizon?!  to pe³nie niedowie-

Krowa rasy Scottish Highland

Nowy chodnik
w Jaryszowie

W dniu 19.06.2008 r. odby³ siê
odbiór koñcowy zadania pn. Budowa chodnika w ci¹gu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice  Ujazd w
m. Jaryszów ul. Ujazdowska  III
Etap. Komisja odbiorowa dokona³a
oceny robót budowy chodnika na
odcinku d³ugoci 290 m. Prace polega³y na wstawieniu krawê¿ników, wykonaniu solidnej podbudowy oraz
u³o¿eniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Podczas prowadzenia robót zosta³o tak¿e wykonane odwodnienie drogi na ww. odcinku poprzez budowê kanalizacji deszczowej.
Na zakoñczenie prac zosta³a wykonana wzd³u¿ wybudowanego chodnika nawierzchnia z mieszanek mine-

T³um gromadzi³ siê wokó³ miejsca parady zwierz¹t rywalizuj¹cych
o medale  pokazy koni i prezentacje
byd³a, a najm³odsi hodowcy, którzy
przygotowywali wystawê cielaczków zebrali ogromne brawa. W tym
konkursie uczestniczy³y dzieci hodowców z powiatu strzeleckiego:
Marianna i Weronika Nocon z Rozmierzy i z tej samej wsi Kinga i Daniel Chudawa.

ralno  bitumicznych grysowych. W
ramach budowy chodnika poszerzono jezdniê do szerokoci 6,0 m, wykonuj¹c now¹ podbudowê przy krawê¿nikach oraz czêciowo w pasie
jezdni istniej¹cej, gdzie stwierdzono
jej niedostateczn¹ gruboæ.
Zrealizowana kompleksowo inwestycja budowy chodnika, budowy
kanalizacji deszczowej oraz poszerzenia jezdni powinna znacz¹co wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego na tym odcinku drogi
powiatowej.
Koszt wykonanych robót to 308
489,90 z³ /brutto/, z czego po³owê
rodków zapewni³a Gmina Ujazd.

Klacze Aria i Allegra - w³aciciel Olga Kaczmarczyk z Szymiszowa
Warto dodaæ, ¿e równie¿ wród
hodowców koni znaleli siê przedstawiciele naszego powiatu:
Olga Kaczmarczyk z Szymiszowa,
Beata Kapica oraz Olga Miroñ ze
Strzelec Opolskich, a tak¿e Maria i
Szczêsny Szymañscy z Olszowej.

Opolska wystawa zwierz¹t hodowlanych to nie tylko wietna promocja regionu, ale te¿ miejsce, które
warto odwiedziæ z ca³¹ rodzin¹  taka
zgodn¹ opiniê prezentowali gocie
wystawy zorganizowanej przez Izbê
Rolnicz¹ w Opolu.

Du¿e zainteresowanie budzi³ nowoczesny sprzêt rolniczy

II Festiwal Pod Go³ym Niebem
W Zespole Szkó³ Specjalnych
przy Domu Pomocy Spo³ecznej w
Zawadzkiem 11.czerwca odby³ siê II
Festiwal pod Go³ym Niebem.
Pomys³ zorganizowania tego
typu festiwalu zrodzi³ siê st¹d, ¿e
dzieci z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹ nie maj¹ mo¿liwoci zaprezentowania swojego dorobku artystycznego, notabene ciê¿ko wypracowanego przez dzieci i nauczycieli.
Festiwal by³ wietn¹ okazj¹ do
zaprezentowania swoich talentów
muzycznych, wokalnych, tanecznych uczniów z kilku szkó³ specjalnych z województwa opolskiego. W
festiwalu bra³y udzia³ zespo³y szkolne z: Zespo³u Szkó³ Specjalnych w
Praszce, w Kad³ubie, w Czarnow¹sach, Klasa Specjalna ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Olenie, partnerska
szko³a Frank Wise School w Banbury (Anglia), Zespó³ muzyczno  wokalny Têcza  gospodarze.
Prezentacje poszczególnych zespo³ów przeplatane by³y wspólnymi piewami i pl¹sami w jêzyku polskim i angielskim. Artyci z wielkim
zaanga¿owaniem wystêpowali na
scenie, chêtnie uczestniczyli w proponowanych zabawach. Spotkanie
przynios³o wiele radoci i satysfakcji.
Fina³em imprezy by³ wspólny
poczêstunek  pieczone kie³baski i
ciasto oraz szczególnie atrakcyjna dla
naszych dzieci wata cukrowa.
Festiwal nie mia³ formy konkursu, a
ka¿dy zespó³ otrzyma³ nagrodê w
postaci mikrofonów i innych upominków.

Zorganizowanie ca³ego festiwalu
by³o mo¿liwe dziêki wsparciu finansowemu i rzeczowemu poni¿szych
osób i instytucji: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Eurofood Sp. z o.o.  Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego w Strzelcach Opolskich, Piekarnia £ubowski w Zawadzkiem- Magdalena i Janusz Chyra, Piekarnia Pañstwa Kupka w Zawadzkiem, ksiêgarnia J. Zientek w
Zawadzkiem, Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym Siedlisko w Zawadzkiem, MOKSiR Zawadzkie, szko³a
w Kielczy  nag³onienie.

Dziêkujemy za wszelk¹ pomoc
tym, którzy przyczynili siê do zorganizowania imprezy.
Festiwal zgromadzi³ sympatyków i przyjació³ szko³y, by³ okazj¹
do wspólnej zabawy i integracji w
miêdzynarodowym wymiarze.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku powtórzymy tê imprezê, sprawiaj¹c tym samym du¿¹ radoæ dzieciom i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
intelektualnie.
Nauczyciele ZSS przy DPS
w Zawadzkiem:
Justyna Gireñ ,
Ewa Markowska-Neldner

