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wa³y� � takimi s³owa-
mi Vladimír �pidla,
unijny Komisarz ds.
Zatrudnienia, Spraw
Socjalnych i Równych
Szans, otworzy³ rok
2007.
Dziêki otrzymanej
tzw. �Ma³ej Dotacji� z
Domu Europejskiego
przy Fundacji Rozwo-
ju �l¹ska oraz Wspie-
rania Inicjatyw Lokal-
nych i Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Woje-
wództwa Opolskiego,
Zarz¹d Powiatu Strze-
leckiego na pocz¹tku
czerwca og³osi³ kon-
kurs plastyczny pn.
�Europejski Rok Rów-
no�ci Szans dla
Wszystkich ... i dla
Mnie�, który skiero-
wany by³ do uczniów
szkó³ ponadgimnazjal-
nych i specjalnych z
naszego powiatu. Za-

danie uczestników polega³o na zinterpretowaniu has³a równo�ci. Zg³osi³o siê 6
szkó³, które ³¹cznie dostarczy³y 25 prac. By³y wyklejanki, rysunki wêglem,
pastel¹ t³ust¹ czy obrazki farbami przeznaczonymi na szk³o. Interpretacja
tematu by³a zró¿nicowana i wyj¹tkowo dojrza³a.
12 czerwca w sali widowiskowej strzeleckiego Domu Kultury odby³o siê uro-
czyste podsumowanie konkursu. Nagrodzono zwyciêzców, a zostali nimi:
I miejsce � Andrzej Augustyniak � Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy SOSW
w Le�nicy
II miejsce � Beata �wierc � Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
III miejsce � Piotr Pzionka � Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Kad³ubie
Zwyciêzcy otrzymali odtwarzacze Mp4 i Mp3, a wszyscy uczestnicy pa-
mi¹tkowe plakietki oraz gad¿ety promuj¹ce Rok Równych Szans. Po uroczy-
stym podsumowaniu konkursu oraz rozdaniu nagród wy�wietlony zosta³ film,
który tematyk¹ nawi¹zywa³ do Roku Równo�ci. Podczas s³odkiego poczê-
stunku czekaj¹cego na wszystkich zaproszonych, we foyer DK mo¿na by³o
obejrzeæ wszystkie zg³oszone prace konkursowe. Idea konkursu bêdzie konty-
nuowana dziêki wystawie pokonkursowej, któr¹ obecnie mo¿na ogl¹daæ w
holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. W kolejnych tygodniach
wystawa trafi do kolejnych instytucji naszego powiatu, gdzie bêdzie przypo-
mina³a, ¿e równo�æ powinna panowaæ w�ród ludzi ro¿nych p³ci, pochodzenia
rasowego czy etnicznego, religii lub wyznania, niepe³nosprawno�ci, wieku czy
orientacji seksualnej. Zapraszamy do jej obejrzenia!

Joanna Ko³odziejczyk

Równo�æ szans
               po europejsku

I miejsce � Andrzej Augustyniak

II miejsce � Beata �wierc

III miejsce � Piotr Pzionka

¿eñ. W drodze do miejsca zakwate-
rowania (25.05) emeryci zwiedzili
Klasztor �w. Karola Boromeuszka na
Tarczówce, rezerwat Skalno � Geo-
logiczny amfiteatru na Kadzielni,
Muzeum Henryka Sienkiewicza w
Oblêgorku. Uczestnicy imprezy mo-
gli równie¿ zobaczyæ legendarny d¹b
szypu³kowy zwany �Bartkiem� Jest
on najpopularniejszym drzewem w
Polsce. Nale¿y do trójki najstarszych
polskich dêbów, a wcze�niejsze
uszkodzenia i pustka w �rodku mog¹
sugerowaæ, ¿e jest najbardziej sêdzi-
wy. W latach miêdzywojennych
uchodzi³ za najokazalszy i najcenniej-
szy zabytek przyrody naszego kra-
ju, o czym w 1934 r. zdecydowa³
specjalny s¹d konkursowy. Po-
wszechnie uwa¿a siê, ¿e ma 1200 lat,
chocia¿ naukowcy najczê�ciej przyj-
muj¹ ok. 700 lat. Wci¹¿ wydaje owo-
ce i przyrasta. Dnia 26.05 Emeryci
mieli mo¿liwo�æ zwiedzenia Muzeum
Martyrologii Wsi Polskiej w Mnicho-
wie, Muzeum Staro¿ytnego Hutnic-
twa �wiêtokrzyskiego (dymarki) w
Nowej S³upi, Klasztor Bernardynów
z relikwiami drzewa Krzy¿a �wiête-
go oraz Muzeum Przyrodnicze �wiê-
tokrzyskiego Parku Narodowego. W
tym samym dniu zwiedzili jeszcze
XVII wieczny neorenesansowy Pa-
³ac Biskupów Krakowskich oraz ba-
rokow¹ Katedrê. W miejscu zakwa-
terowania po obiadokolacji zaplano-
wano rekreacjê przy ognisku, gdzie
biesiadnicy mogli wspólnie po�pie-
waæ i poko³ysaæ siê w rytm przy-
�piewek.
27 maja. emeryci pojechali do Jaskini
Raj w okolicach Chêcin. By³a to g³ów-
na atrakcja wycieczki. Jest to jedna z
najpiêkniejszych jaskiñ w Polsce. Ja-
skinia Raj jest typow¹ jaskini¹ kra-
sow¹ rozwiniêt¹ w wapieniach. Choæ
niewielka, wyró¿nia siê w�ród pol-
skich jaskiñ bogat¹ i dobrze zacho-
wan¹ szat¹ naciekow¹. Nale¿y do nie-
licznych w kraju jaskiñ o�wietlonych
elektrycznie (o�wietlenie �wiat³owo-
dowe) i udostêpnionych do zwiedza-
nia pod opiek¹ przewodnika.
Korytarze jaskini wytworzone zosta-
³y w wapieniach �rodkowego dewo-
nu, które ok. 360 milionów lat temu
powsta³y na dnie p³ytkiego morza.
Rozwój jaskini zachodzi³ w kilku eta-
pach, g³ównie pod koniec trzeciorzê-
du i w czwartorzêdzie. W pawilonie
wej�ciowym urz¹dzona zosta³a rów-
nie¿ wystawa muzealna przedstawia-
j¹ce prehistoryczne obrazy ¿ycia co-
dziennego. Jest jaskini¹ niewielk¹, o
³¹cznej d³ugo�ci korytarzy wynosz¹-
cej 240 metrów. Temperatura we-
wn¹trz jaskini jest sta³a i wynosi 9
stopni. W godzinach popo³udnio-
wych zadowoleni cz³onkowie zwi¹z-
ku powrócili do domów. Dziêki orga-
nizacji wycieczki emeryci mieli mo¿-
liwo�æ poznania kolejnego ciekawe-
go zak¹tka naszego kraju. Przepiêk-
na przyroda, specyficzny klimat, ma-
lownicze widoki oraz zabytki pozo-
stan¹ niezapomniane. Uczestnicy
mieli równie¿ mo¿liwo�æ zapoznania
siê z histori¹ zwiedzanych miejsco-
wo�ci oraz zabytków. Zorganizowa-
na impreza da³a mo¿liwo�æ wspólnej
integracji, nawi¹zania nowych znajo-
mo�ci i przyja�ni. Uczestnictwo w
tej imprezie mia³o pozytywny
wp³yw na osoby bior¹ce w niej udzia³,
pozwoli³o na �na³adowanie swych
akumulatorów� pozytywn¹ energi¹
oaz optymistyczne spojrzenie na
problemy codzienne. Emeryci z nie-
cierpliwo�ci¹ czekaj¹ na kolejne im-
prezy.

Krystyna Kozio³ek

Jak  zwykle
aktywni
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Jak wiele piêknych zak¹tków
znajduje siê w powiecie strzelecki ze
zdumieniem odkryli uczestnicy sp³y-
wu kajakowego po Ma³ej Panwi or-
ganizowanego przez Zwi¹zek M³o-
dzie¿y Mniejszo�ci Niemieckiej z sie-
dzib¹ w Opolu. Trzydziestoosobo-
wa grupa m³odzie¿y z Górnego i Dol-
nego �l¹ska w miniony weekend sp³y-
nê³a rzek¹ odcinek o d³ugo�ci oko³o
35 km z ¯êdowic do Fosowskiego.

Ma³a Panew jako jedna z nielicz-
nych rzek w Polsce, wraz z wieloma
dop³ywami, zachowa³a swój natural-
ny charakter. Koryto rzeki w wiêk-
szo�ci jest nieuregulowane i tworzy
malownicze meandry. Ka¿de niemal
zakole odkrywa³o przez kajakarzami
niespodzianki w postaci niezapo-
mnianych widoków, przeszkód z po-
walonych drzew lub mielizn, zapew-
niaj¹c w ka¿dym z tych przypadków
dreszczyk emocji.

Dolina Ma³ej Panwi oprócz
piêknych krajobrazów obfituje w
chronione i rzadkie gatunki ro�lin oraz
zwierz¹t. �lady jednego z nich szcze-
gólnie widoczne by³y na brzegach -
charakterystycznie ponadgryzane
pnie drzew �wiadczy³y o tym, i¿ re-
introdukowane w 1994 roku w doli-
nie rzeki bobry maj¹ siê dobrze.

W przerwach miedzy wios³owa-
niem warto tak¿e wyj�æ na l¹d ¿eby
zwiedziæ okoliczne zabytki i atrak-
cje. Miêdzy innymi koniecznie nale-

Kajakiem po Ma³ej Panwi
¿y zobaczyæ m³yn Thielów w ¯êdo-
wicach, zameczek my�liwski w Za-
wadzkim, star¹ chatê w Kielczy, Di-
nopark w Krasiejowie a tak¿e najstar-
szy wisz¹cy most ¿elazny w euro-
pie z 1827 roku, który mie�ci siê w
Ozimku.

Dolina Ma³ej Panwi obok dzie-
wiczej przyrody i zabytków posia-
da tak¿e atrakcyjne zaplecze tury-
styczne przygotowane pod sp³ywy
kajakowe. Wynajmem sprzêtu zajmu-
je siê gliwicka firma Kajnar (www.kaj-
nar.com.pl). Liczne hotele, restaura-
cje i gospodarstwa agroturystyczne
oferuj¹ noclegi i wy¿ywienie. Przy-
k³adem mo¿e byæ �STARY M£YN�
miêdzy Staniszczami Ma³ymi a Kra-

siejowem, nad rzek¹ My�lnik¹, gdzie
oficjalnie grochówk¹ i lodami zosta³
zakoñczony sp³yw kajakowy. Z
okien domku letniskowego przygo-
towanego dla go�ci roztacza siê piêk-
ny widok na stawy hodowlane, ³¹ki,
las i w oddali na koryto Ma³ej Panwi.

Sp³yw kajakowy po Ma³ej pan-
wi zorganizowa³ Zwi¹zek M³odzie-
¿y Mniejszo�ci Niemieckiej (BJDM
- Bund der Jugend der Deutschen Min-
derheit) a finansowa³a Fundacja Roz-
woju �l¹ska i Inicjatyw Gospodar-
czych. Wiêcej informacji o aktualnych
i planowanych projektach BJDM na
stronie www.bjdm.eu.

Joanna Ania Mróz Staraj¹c siê o skierowanie do
Domu Pomocy Spo³ecznej, nale¿y
skontaktowaæ siê z  O�rodkiem Po-
mocy Spo³ecznej - w³a�ciwym ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania da-
nej osoby, gdzie zostan¹ dokonane
wszelkie formalno�ci.

O skierowanie do Domu Pomo-
cy Spo³ecznej mo¿e ubiegaæ siê oso-
ba chora, starsza, niepe³nosprawna
bez wzglêdu na wysoko�æ i �ród³o
uzyskiwanego dochodu.

Wiêcej informacji  pod nr tel.
077 461 34 80.

Stanis³aw Marek
Dyrektor DPS w Strzelcach

Opolskich z fili¹ w Szymiszowie
i w Le�nicy

Prawdziwy dom
Dom Pomocy Spo³ecznej w

Strzelcach Opolskich to praktycznie
trzy Domy, ma bowiem filie w Szy-
miszowie i Le�nicy. Wszystkie prze-
znaczone s¹ dla osób w podesz³ym
wieku, przewlekle somatycznie cho-
rych i niepe³nosprawnych fizycznie.
Zapewniamy im sta³¹ i ca³odobow¹
opiekê oraz prawdziwie domow¹ at-
mosferê.

Mo¿na do nas trafiæ nie tylko na
sta³e: zdajemy sobie sprawê, ¿e zda-
rzaj¹ siê takie sytuacje, gdy potrzeb-
na jest opieka tylko przez pewien
okres czasu. Wychodzimy równie¿
naprzeciw takim oczekiwaniom.
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