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Od po³udniowej strony do miej-
skich zabudowañ przylega otwarty
park ze starym i rzadkim drzewosta-
nem. Po przej�ciu przez bramê po-
dziwiaæ mo¿na by³o kilkusetletnie za-
budowania zamkowe, które od 1945
roku, na skutek po¿aru, sta³y siê
ruin¹.

Na pocz¹tku XIX wieku park
mia³ nastêpuj¹ce wymiary: 1000 x
2000 m. Kiedy w 1815 roku hrabia
Andrzej Renard po doj�ciu do pe³no-
letno�ci odziedziczy³  posiad³o�æ,
otoczenie zamku by³o do�æ skromne.
Wysoki poziom wód gruntowych
wprawdzie sprzyja³ szybkiemu
wzrostowi ro�linno�ci, ale dzika gê-
stwina nie spodoba³a siê hrabiemu.
Znaj¹cy ze swoich m³odzieñczych
podró¿y ogrody angielskie, postano-
wi³ urz¹dziæ podobny w swych w³o-
�ciach. W tym celu wys³a³ do Anglii
swego ogrodnika Schmidta, który do
Strzelec przyby³ po ukoñczeniu s³yn-
nej Ogrodniczej Szko³y w Muskau.
Prace zwi¹zane z urz¹dzaniem strze-
leckiego parku trwa³y niemal trzy-
dzie�ci lat. Po osuszeniu terenu, aby
o¿ywiæ monotonny krajobraz, wy-
budowano ca³y system kana³ów i sta-
wów. W tzw. Du¿ym Parku na naj-
wiêkszym stawie utworzono wyspê.
Z wybranej ziemi usypano wzgórki,
obsypuj¹c kilkumetrow¹ warstw¹
ziemi rosn¹ce kasztany.

Park strzelecki

Z wielk¹ pieczo³owito�ci¹ dbano
o krzewy i drzewa, sprowadzaj¹c uni-
katowe, stare okazy nawet z odle-
g³ych terenów. Park ozdobi³y rów-
nie¿ rze�by; z których najbardziej
znan¹ by³ pomnik bogini Ceres.
W pó³nocnym krañcu parku w�ród
gêstych drzew wybudowano kapli-
ce, a w jej podziemiach usytuowano
grobowiec rodzin Renardów. W la-
tach 60. XX wieku kaplicê rozebra-
no, a trumny przeniesiono na miejski
cmentarz.

W roku 1841 dokoñczono roz-
poczêtej rok wcze�niej budowy 47-
metrowej wie¿y, zwanej Ischlturm.
Przy odpowiedniej pogodzie z naj-
wy¿szej, czwartej kondygnacji, na
której mie�ci³a siê galeria widokowa,
mo¿na by³o podziwiaæ Góry Opaw-
skie.

Podczas modernizacji parku jego
powierzchnia znacznie zosta³a po-
wiêkszona, tak ¿e w roku 1869 jego
teren obejmowa³ 110 ha, a pod ko-
niec XIX wieku � 190 ha. Do dzi�
pozostaje jednym z najwiêkszych i
naj³adniejszych parków na Opolsz-
czy�nie.

Rozbudowa i urz¹dzenie parku
poch³onê³y ogromn¹ kwotê � 200.000
marek. Jego g³ówny architekt nato-
miast uzyska³ tytu³ generalnego dy-
rektora ogrodu.

Krzysztof Ralla

W ostatnim dniu przyjmowania
wniosków na dop³aty bezpo�rednie
w Powiatowym Biurze Agencji Roz-
woju i Modernizacji Rolnictwa by³o
spokojnie, choæ ju¿ rano tego dnia za-
powiadano, ¿e biuro pracowaæ bêzie
do ostatniego klienta. Nic w tym
dziwnego - do 29 czerwca z³o¿one
zosta³y w strzeleckim biurze Agencji
2.154 wnioski, obejmuj¹ce ³¹cznie po-
wierzchniê 32.100 ha.
- Oznacza to - mówi Roman Maj,
szef tej placówki - ¿e rolnicy w na-
szym powiecie z³o¿yli wnioski o
dop³aty na 90 procent powierzchni
rolnej. Wielu wiêcej podañ w ostat-
nim dniu siê nie spodziewamy, bo
przecie¿ z tych pe³nych 100 % wy-
³¹czyæ trzeba gospodarstwa poni¿ej
jednego hektara, ogródki dzia³kowe,
a tak¿e tzw. trwa³e u¿ytki zielone,
niewykorzystywane rolniczo, w gmi-
nach Zawadzkie, Kolonowskie i Je-
mielnica.

Ze wszystkich z³o¿onych wnio-
sków - ca³¹ skomplikowan¹ proce-
durê kontroln¹ przesz³o ju¿ ponad 33
procent podañ. 30 czerwca wiêkszo�æ
klientów strzeleckiego biura ARMiR

Przy strzeleckim ZOZ-ie funkcjonuj¹ poradnie specjalistyczne. Kilka praktycznych informacji o ich pracy na pewno
Pañstwu siê przyda. Wa¿ne jest przecie¿ nie tylko w jakich godzinach mo¿na siê tam zarejestrowaæ, ale i czy trzeba mieæ
skierowanie od w³asnego lekarza.

Jak pracuj¹ poradnie?

Poradnia Diabetologiczna

Lek. Urszula Pasek
Lek. Izabela Andrecka

czynna:
poniedzia³ek 1200 � 1500

wtorek 1200 � 1500

�roda 1500 � 1800

czwartek 1200 � 1500

pi¹tek 1200 � 1500

Rejestracja w dni robocze od godz. 1000 - 1500,
tel. 4613291 wew. 7290

Wymagane skierowanie od lekarza POZ.

Poradnia Endokrynologiczna

 Lek. Stanis³aw Skubis
Lek. Ewa Babiñska

czynna:
poniedzia³ek 1200 � 1500

wtorek 1200 � 1500

�roda 1200 � 1500

czwartek 1200 � 1500

pi¹tek 1200 � 1500

Rejestracja w dni robocze od godz. 1000- 1500,
tel. 4613291 wew. 7290

Wymagane skierowanie od lekarza POZ.

Poradnia Gastrologiczna

Lek. Jacek Kleist
Lek. Dariusz Zwoliñski

czynna:
poniedzia³ek 1200 � 1400

wtorek 1200 � 1400

�roda 1200 � 1400

czwartek 1200 � 1400

pi¹tek 1200 � 1400

Rejestracja w dni robocze od godz. 700 - 1430,
tel. 4613291 wew. 317

Wymagane skierowanie od lekarza POZ.

Poradnia Kardiologiczna

Lek. Iwona Karcz � Socha

czynna:
czwartek 900 � 1300

Rejestracja w dni robocze od godz. 700 - 1430,
tel. 4613291 wew. 317

Wymagane skierowanie od lekarza POZ.

Poradnia Chorób Piersi

Lekarze oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego

czynna:
�roda   800 � 1000

pi¹tek 1200 � 1400

Rejestracja bez skierowania w dni robocze
od godz. 800 - 1400,  tel. 4613291 wew. 334

Poradnia Patologii Noworodka

Lek. Edyta Krupnik
Lek. Jaros³aw Bukowski

czynna:
poniedzia³ek 900 � 1100, 1300 - 1400

wtorek 900 � 1100, 1300 - 1400

�roda 900 � 1100, 1300 - 1400

czwartek 900 � 1100, 1300 - 1400

pi¹tek 900 � 1100, 1300 - 1400

Wymagane skierowanie od lekarza POZ.
Przyjêcia na bie¿¹co.

stanowili ci, którzy przyszli wyja-
sniæ w¹tpliwo�ci zwi¹zane ze z³o¿o-
nymi wcze�niej wnioskami. Sporo z
nich wynika z czysto technicznych
spraw, b³êdów formalnych np. zwi¹-
zanych z niew³a�ciwie zaznaczon¹
dzia³k¹. Tych b³êdów nie by³o du¿o -
ok. 10%. Jak mówi R. Maj - spodzie-
wano siê ich znacznie wiêcej, dlatego
te¿ jest �umiarkowanie zadowolony�.
Wszyscy, którzy nie zg³osili siê w
wyznaczonym - i przed³u¿onym,
przypomnijmy - terminie, swoje
wnioski o dop³aty mog¹ oczywi�cie
zg³osiæ mog¹, ale nie odbêdzie siê to
dla nich bezbole�nie pod wzglêdem
finansowym: od 1 lipca za ka¿dy
dzieñ zw³oki naliczane bêd¹ odsetki
w wysoko�ci 1% warto�ci dop³aty.

- Korzystaj¹c z okazji - serdecz-
nie chcia³bym podziêkowaæ sta�cie,
wicestaro�cie, burmistrzom, wójtom
i so³tysom za zaanga¿owanie w nasz¹
akcjê informacyjn¹. Wszyscy starali
siê pomagaæ i dziêki temu uda³o siê
nam przekonaæ tak wielu rolników,
¿e o dop³aty naprawde warto siê sta-
raæ - mówi R. Maj.

Poradnia Preluksacyjna

Dr n. med. Miros³aw Porwo³

czynna:
�roda 1400 - 1600

Rejestracja w dni robocze od godz. 700 - 1430,
tel. 4613291 wew. 143

Wymagane skierowanie od lekarza POZ.

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Dr n. med. Zdzis³aw Pizio

czynna:
wtorek 630 � 730

czwartek 630 � 730

Dr n. med. Miros³aw Porwo³

czynna:
wtorek 1600 � 1800

czwartek 1400 � 1700

Rejestracja w dni robocze od godz. 1000 � 1200, tel.
4613291 wew. 175

Wymagane skierowanie od lekarza POZ.

Poradnia Chorób Naczyñ

Dr n. med. Andrzej Urbaniak
Lek. Jaros³aw Kalemba

czynna:
wtorek   930 � 1100

pi¹tek   930 � 1100

Rejestracja w dni robocze od godz. 1000 � 1200, tel.
4613291 wew. 175

Wymagane skierowanie od lekarza POZ.

Poradnia Wad Postawy

Dr n. med. Miros³aw Porwo³

czynna:
wtorek 1600 � 1800

czwartek 1400 � 1700

Rejestracja w dni robocze od godz. 1000 � 1200,
tel. 4613291 wew. 175

Wymagane skierowanie od lekarza POZ.

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Lek. Piotr Nawrocki

Lek. Jaros³aw Kalemba
Lek. S³awomir Chmielewski

Lek. Aleksander Kisa³a
Dr n. med.  Marek Glinka

czynna:
poniedzia³ek 900 � 1600

wtorek 900 � 1600

�roda 900 � 1600

czwartek 900 � 1600

pi¹tek 900 � 1600

Rejestracja w dni robocze od godz. 830 � 1200,
tel. 4612910

Wymagane skierowanie od lekarza POZ.

Dop³aty dla rolników


