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S³u¿ba zdrowia

Podwy¿ki z osobnej puli

Nowy szef NFZ uniewa¿ni³ zarz¹dzenie swojego poprzednika dotycz¹ce podwy¿ek dla pracowników
szpitali i przychodni.
- Dowiedzielimy siê o tym wczoraj (12 wrzenia) po po³udniu - mówi
dyrektor strzeleckiego szpitala Marian Kreis. Pieni¹dze na podwy¿ki dla pracowników ZOZ maj¹ zostaæ wydzielone osobno, podobnie jak pieni¹dze
przeznaczone na zakontraktowane w
ZOZ wiadczenia, czego poprzedni
szef NFZ Jerzy Miller nie przewidywa³. Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem w mamy
otrzymaæ ok. 730 tysiêcy z³otych do
podzia³u - przeznaczonych na IV
kwarta³ tego roku. W tej kwocie, która ma do nas dotrzeæ do 6 listopada,
mieci siê wszystko: p³ace, przewi-

dziane podwy¿ki oraz koszty p³acy
(ZUS, podatki itp). To wa¿ne zastrze¿enie - dodaje dyrektor Kreis bo nie chcia³bym dopuciæ do jakiej
dezinformacji, np. ¿e ca³a kwota przeznaczona jest na podwy¿ki.
Równoczenie dyrektor ZOZ poinformowa³, ¿e NFZ zwiêkszy³ kwotê pieniêdzy przeznaczon¹ na dzia³alnoæ poradni specjalistycznych.
Dziêki otrzymanym ok. 95 tysi¹com
z³otych w strzeleckim ZOZ-ie ponownie uruchomiona zosta³a dzia³alnoæ poradni diabetologicznej, w pozosta³ych - przy zwiêkszeniu kontraktów zapewne zmniejsz¹ siê kolejki. Cieszy równie¿ - dodaje dyrektor Kreis - ¿e dziêki dodatkowym
rodkom mo¿emy ponownie wykonywaæ badania endoskopowe.

Konkurs zbiórki makulatury
dla dzieci i m³odzie¿y

W konkursie og³oszonym przez Starostê Strzeleckiego mog¹
wzi¹æ udzia³ przedszkolaki, uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu strzeleckiego.

Jego celem jest:
* kszta³towanie wiadomoci ekologicznej dzieci uczestnicz¹cych
w konkursie,
* wdra¿anie nawyków selektywnej zbiórki odpadów,
* ukszta³towanie nawyku ci¹g³ej dba³oci o czystoæ swoich wiosek , miast i lasów.
Terminy:
konkurs trwa od 15 wrzenia 2006 roku do 20 padziernika
termin zg³aszania udzia³u w konkursie do 2 padziernika
uroczyste podsumowanie konkursu odbêdzie siê 10 listopada

Zadania konkursowe dla uczestników :
- zbiórka makulatury
- odstawienie makulatury do punktu skupu surowców wtórnych
- dostarczenie kwitów z punktu skupu surowców wtórnych wystawionych wy³¹cznie na dane przedszkole lub szko³ê do dnia 31
padziernika 2006r. do Wydzia³u Rolnictwa i Ochrony rodowiska
Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej 2 p. 307 (kwity ze
sprzeda¿y indywidualnej nie bêd¹ respektowane przy rozstrzygniêciu konkursu)
- dostarczenie wykazu uczniów/przedszkolaków z podaniem ich
wieku oraz iloci zebranych przez nich makulatury do dnia 31 padziernika 2006 r.
- dostarczenie prac plastycznych (to zadanie dla przedszkolaków,
a temat prac w dowolnej technice brzmi: Dlaczego i jak zbieralimy
makulaturê oraz prac pisemnych (na temat Jakie korzyci dla rodowiska przynosi zbieranie makulatury?  i jest to zadanie dla
uczniów) do dnia 31 padziernika br.
Dla zwyciêzców przewidziano cenne nagrody rzeczowe 
zarówno indywidualne, jak i zbiorowe.

Regulamin oraz wszelkie informacje na temat konkursu uzyskaæ
mo¿na w starostwie strzeleckim, u p. Iwony Pietrzyk - Skrobocz
tel. 0774401781

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

¿e w dniu 18 padziernika 2006 roku o godzinie 11oo w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piêtrze odbêdzie
siê II przetarg ustny nieograniczony w celu sprzeda¿y nieruchomoci Powiatu
Strzeleckiego, po³o¿onej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów l¹skich,
niezabudowanej. Nieruchomoæ oznaczona jest numerem dzia³ki 5049/2 o powierzchni 0,6179 z mapy 15, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 46595
prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
Cena wywo³awcza nieruchomoci  152.000,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny  1.520,00 z³
Wadium (p³atne w pieni¹dzu) - 8.000,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 12 padziernika 2006 r. na konto Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Lenica,
Oddzia³ Strzelce Opolskie, na rachunek
nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza
siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci, a w przypadku odst¹pienia od
zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego  przepada.
Od wylicytowanej ceny nieruchomoci nabywca uiszcza podatek VAT w wysokoci 22 % ceny.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomociami,
pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

K

Co mo¿e nas jeszcze zadziwiæ
po... 350 latach?

to nie ma samochodu, a próbo
wa³ w dostaæ siê na Górê w.
Anny, ten wie, ¿e nie jest to ³atwe.
Spróbowa³em skorzystaæ z ogólnodostêpnych rodków komunikacji,
pod¹¿aj¹c tam w s³oneczny poniedzia³ek przed wiêtem Anio³ów Stró¿ów obchodzonych w tym roku w
dniach 25-27 sierpnia. Z Opola najlepiej udaæ siê poci¹giem do Zdzieszowic, a st¹d oko³o godziny pieszo niezbyt trudnym szlakiem miêdzy domami, potem przez pola, zagajniki,
w¹wozy dotrzeæ do celu. Na horyzoncie ju¿ w poci¹gu widnieje wierzcho³ek Góry, potem to raz znika, to
znów j¹ widaæ. Jest te¿ piêkna asfaltowa szosa, ale nie ma co liczyæ na
podwiezienie stopem.. Za to na trasie mijaj¹ ciê co chwila grupki rowerzystów, w wiêkszoci najpewniej
okoliczna m³odzie¿. Na przewrotne
pytanie, czy maj¹ prawo jazdy albo
zezwolenie mamy, ze miechem pozdrawiaj¹, migaj¹c nawet tu i ówdzie,
w dzieñ, wiat³em. Mo¿na te¿ poci¹giem dotrzeæ do Strzelec i potem czekaæ doæ d³ugo na autobus.
a samej Górze jeszcze na bez
tydzieñ sporo pielgrzymów, w
ma³ych rodzinnych grupkach, pojedynczo lub nawet z daleka przyby³e
kompanie z ... Bia³ostockiego. Jedni
z nich siê przyznali, ¿e w obchody
Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii
Panny wys³uchali tak mobilizuj¹cego
kazania ks. kard. Meissnera z Kolonii, który o Górze w. Anny wpomnia³, i¿ postanowili sprawdziæ
kardyna³a, boæ przecie¿ nieczêsto
bywaj¹ na l¹sku, a w³anie w Kalwarii Zebrzydowskiej dowiedzieli siê,
¿e Kalwaria Annogórska powsta³a na
jej wzór, choæ jest nieco mniejsza ze
wzglêdu na topografiê terenu. A swoj¹
drog¹, Góra w. Anny wpisana w rejestr europejskiego dziedzictwa kulturowego mog³aby doczekaæ siê lepszego po³¹czenia ze wiatem, choæby
tylko w okresie od Wielkiego Tygodnia do Podwy¿szenia Krzy¿a w.
we wrzeniu  na prawie ca³e pó³
roku.
Na Górze spotka³em wiele babæ
ze swoimi wnukami u wiêtej babci
Anny. A potem kleryk franciszkañski oprowadza³ jeszcze jedn¹ z grup
po sanktuarium. By³o ciszej, spokojniej, pogodniej, po franciszkañsku.
A wiêc jeszcze wakacyjnie, urlopowo, ale i pracowicie wed³ug zasady:
Ora et labora  módl siê i pracuj.
Spod furty klasztornej inni klerycy
transportowali stare p³yty chodnikowe, a na Golgocie zamiatano spadaj¹ce ju¿ po gor¹czce lata licie i drobiny
ga³êzi. Jaka kolejna grupa pod¹¿a³a
na drogê krzy¿ow¹ pod Grotê
Lurdzk¹. Inni, odchodz¹cy, zatrzymywali siê jeszcze na chwilê w kiosku na Rajskim Placu, gdzie mo¿na
by³o nawet powybrzydzaæ  sporo
tu bowiem i piêknych widokówek,
pami¹tek annogórskich, s¹ ró¿ne
piewniki, modlitewniki i te annogórskie zwane kalwaryjkami, ale znaleæ mo¿na te¿ powa¿n¹ lekturê.
rzeba by by³o nad niektórymi siê
zatrzymaæ. Jedno jest tu do koñca niepewne: jaka jest wysokoæ
Góry! Powa¿na badaczka kalwarii w
Europie, w tym i annogórskiej, podaje wysokoæ 406 m n.p.m. Na dawnych mapach, albo i w publikacjach,
nie tylko przewodnikowych, podaje
siê z regu³y wysokoæ 403 lub 404 m
npm w zale¿noci... od czego zosta³o
zmierzona  od morza ba³tyckiego lub
ródziemnomorskiego. Czasami podaje siê wysokoæ 400 lub 401 metrów. Nie jest to mo¿e najwa¿niejsze,
ale warto dla porz¹dku to wiedzieæ,
a mo¿e i kiedy przebadaæ i ustaliæ,
tym bardziej, ¿e posiadamy ju¿ co-
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Przywo³any nieco wy¿ej ks. Anraz doskonalsze po temu narzêdzia.
drzej Hanich sw¹ benedyktyñsk¹,
Sam szczyt przypomina nieco he³m
cich¹ prac¹ zbieracza, archiwaln¹
rycerski, st¹d nazywano czasami
przygotowa³ wybitn¹ monografiê pt.
Górê He³mem albo Masywem
Góra w. Anny  Centrum pielChe³mskim, dawniej te¿ Gór¹ w.
grzymkowe l¹ska Opolskiego 1945Jerzego i wreszcie co najmniej piêæ1999, licz¹c¹ nieco ponad 500 stron,
set lat z gór¹ w. Ann¹. Nie s¹ to
z licznymi ilustracjami, danymi statylko dywagacje ostatnich lat, piêktystycznymi, wydan¹ w 1999 przez
nie opisa³ je w poetyckim eposie
Instytut l¹ski, mimo tak nieodleg³eGóra Che³mska w 1875 r. ks. Norgo czasu, sta³a siê ona ju¿ rarytasem,
bert Boñczyk, dwunastozg³oskowpodobnie jak jego pióra i opracowania
cem, podobnie jak Adam Mickiewicz
albumu Góra w. Anny. Dobrze, ¿e
w Panu Tadeuszu.
przynajmniej wielu mi³oników Góry
wiêta Anno! Królowo górnol¹skiej
w. Anny, a tak¿e niektóre biblioteki,
warty,
nawet szkolne naby³y to wydawnicDo Ciebie z sió³ chudobnych i z grotwo. Wspó³czesny pielgrzym nie
dów wspania³ych
móg³by owych wydawnictw ju¿
P³yn¹ rzesze bez liku...
³atwo nabyæ. Szczêciem, te myl¹c o
... Gdy¿ u Ciebie Syn Bo¿y raczy³ mieæ
jubileuszu O. Jozafata zainicjowa³ i
mieszkanie,...
wspiera³ organizacyjnie dwie aktual... O Babko najszczêliwsza Maryi
ne, wartociowe pozycje. S¹ to: Anny
Dzieciêcia,
Mitkowskiej, Kalwaria na Górze w.
Gdy¿ hojnie wszystkim dajesz, mnie
Anny, wydana we Wroc³awiu z dat¹
te¿ Tw¹ opiek¹ wzbogacaæ,...
2006, w Wydawnictwie Franciszkañ... Spiesz ku Che³mskiej Górze!
skim w. Antoniego oraz pok³osie setu kolejny wniosek z tej
sji naukowej z 2004 roku, pt.: Pielponiedzia³kowej eskapady do
grzymowanie, a sztuka  Góra w.
Ojca Jozafata, a przecie¿ w³aciwie
Anny i inne miejsca pielgrzymkowe
do wiêtej Anny. Zbli¿a siê powa¿na rocznica 
350-lecie przybycia Franciszkanów z Krakowa, w czasie
 p o t o p u
szwedzkiego
na Górê w.
Anny.
Wspomniany
epos N. Boñczyka, wydany
po raz pierwszy w 1886
roku we Wroc³awiu, jako
druk l¹skiej
Gazety Ludowej, drugi raz w
1938 w Katowicach, z objanieniami Wincentego Ogrodziñskiego, po
raz trzeci, w
100-lecie
pierwszego, tj.
w 1985 r. w
opolskim Wydawnictwie w.
Krzy¿a, staraniem Diecezjalnego Instytutu
O. Jozafat Gohly ju¿ dzi zaprasza na 25-26 padzierPastoralnego 
nika 2006 do Domu Parafialnego i wys³uchanie refeFilii KUL w reratów, wyk³adów, komunikatów na sesji wieñcz¹cej obdakcji ks. H. Sochody 350- lecia pobytu oo Franciszkanów na Górze
beczki, przedw. Anny.
mowê ks. abp.
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A. Nossola i objanieniami F. Marka, ks. A. Hanicha i ks. P. Maniurki. Przypomnia³em tê ca³¹ otoczkê, by uwiadomiæ sobie, i¿ wydawcom zale¿a³o
bardzo rzetelnie przedstawiæ ów
piêkny, ale i historyczny tekst.
zi wydania te s¹ praktycznie
unikalne. Nale¿¹ do l¹skiej klasyki literackiej. Mo¿e uda³oby siê
wznowiæ w wiêkszym nak³adzie, na
lepszym papierze, w twardej, estetycznej ok³adce. By³by to rzeczywisty przyczynek do nauki patriotyzmu lokalnego, tym bardziej, i¿
wydawcy przed dwudziestu lat s¹
czynni zawodowo, ze znacz¹cym
dorobkiem, a i jeszcze lepszym dowiadczeniem ni¿ wtedy  przecie¿
350-lecie siê zbli¿a!
Nawet Kalwaria Zebrzydowska,
wiêksza jeli idzie o teren, iloæ kaplic, które sta³y siê wzorem dla kalwarii annogórskiej nie ma tak wspania³ego opisu poetyckiego. Powinnimy z tego byæ rzeczywicie bardzo dumni.
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na l¹sku. S¹ dostêpne nawet na nie
najbogatsz¹ kieszeñ, po 15. i 35 z³otych p³acimy za kolejny egzemplarz.
Pocieszaj¹cym jest to, ¿e wydawnictwa wspar³ zarówno Opolski Urz¹d
Marsza³kowski, jak i Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich.
wiadczy to o dobrym kierunku mecenatu, ¿aden bowiem autor nie jest
na tyle zamo¿ny, by wydaæ to w³asnym sumptem dla spo³ecznego po¿ytku przecie. Choæ generalnie s¹ to
naukowe dywagacje, ale piêknym
wartkim jêzykiem napisane. Powinny znaleæ siê w ka¿dym nie tylko
l¹skim domu  chciejmy, aby Góra
w. Anny by³a znana szerzej ni¿ tylko nasze regionalne op³otki. S¹ tu te¿
jakby ró¿ne spojrzenia na fragmenty
dziejów  przyrodników, historyków
sztuki, ale i Franciszkanów jako kustoszy i duszpasterzy tego cudownego miejsca. Nie uciekaj¹ te¿ autorzy
od przypomnienia spraw przykrych,
nie tak przecie¿ odleg³ych.
dok. na str. 6

