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S T R Z E L E C K I

Amfiteatr na Górze w. Anny

Powrót do starych rozwi¹zañ

s t a n o w i ³
³akomego
k¹ska

konieczne prace zwi¹zane z

Pozosta³e

wane ze rodków pocho-

ubieg³orocz-

dz¹cych z województwa.

ne

Licz¹c od momentu podpi-

remonty sie-

siê z wydatkowaniem kwo-

dzisk w amfi-

ty ok. 450 tysiêcy z³.

teatrze (mu-

W ostatnich latach na przy-

rarskie uzu-

k³ad wygl¹da³o to tak: w

pe³nienia),

roku 2002 wydana zosta³a

kilkakrotne

kwota 50 tysiêcy, w 2003 

k o s z e n i e

70 tysiêcy; podobn¹ sumê

traw, wywóz

przewidziano na ten rok. Sy-

nieczysto-

tuacja zmieni³a siê o tyle, ¿e

ci, sprz¹ta-

w kwietniu bie¿. roku poro-

nie itp. A co

zumienie na sprawowanie

uda³o

bezporedniej opieki nad
amfiteatrem zosta³o zmienio-

sz³o, udzia³ gminy w admi-

pominiêty. Poniewa¿ takie
rozwi¹zanie nie zda³o egzaminu, bo bez sta³ego i bezW uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody skarpa zosta³a wykarczowana

poredniego nadzoru gminy
obiekt niszcza³, trzeba by³o
wróciæ do stanu poprzed-

miêdzy

niego. Nawiasem mówi¹c  umo-

wojewod¹ opolskim, starost¹ a

wa trójstronna ju¿ zosta³a podpi-

burmistrzem gminy Lenica w

sana. I mylimy ju¿ o przymiarce

sprawie finansowania drobnych

do przysz³ego roku  dodaje J.

-

Trójporozumienie

remontów i prac porz¹dkowych

Swaczyna  w którym najpilniej-

w anngórskim amfiteatrze i wokó³

sze

ni e g o obowi ¹ z ywa ³ o od 1999

wierzchni drogi kamieniem; reszta

roku  mówi Józef Swaczyna, sta-

zadanie

to

przek³adka

na-

to bie¿¹ce naprawy.

rosta strzelecki.  Precyzuj¹c:

-

na nasze zlecenie w amfiteatrze

siê zrobiæ na terenie amfiteatru?

Co w ostatnim okresie uda³o

wykonywane by³y przez gminê

 z tym pytaniem zwróci³am siê do

siê

zrobiæ w tym

Ci, którzy wyrywali o³owiane ryty na z³om, wyrywali je wraz z kamieniem

roku,

ne. Choæ muszê przyznaæ, ¿e

nistrowaniu obiektem zosta³

to

sta³y zakres:

wykonane prace wi¹za³y

nie wiem, jak do tego do-

prace

w³aciwie

sania tego porozumienia -

Zza drzew prawie nie by³o widaæ pomnika

dla

z³omiarzy.

zakresem umowy, finanso-

do

koñca lipca?
Piotr Ko³odzieja, naczelnika Wydzia³u Gospodarowania Mieniem
Powiatu.
-

Pos³u¿ê

siê

przyk³adami

z

dwóch ostatnich lat. Na pocz¹tku
zastrzec jednak trzeba, ¿e obiekt
wymaga sta³ego dozoru. Korzystalimy kiedy z us³ug firmy
ochroniarskiej, ale nie przynosi³o
to

oczekiwanych

e f e k t ó w.

Po

przejciu ka¿dej wycieczki szk³o z
rozbitych butelek mo¿na znaleæ
wszêdzie, nawet na scenie. To nie
jedyny efekt twórczej dzia³alnoci wycieczkowiczów.
Oto kolejny przyk³ad: za nic
maj¹ drogi  chodz¹ po skarpie
od góry i od do³u, przyczyniaj¹c
siê nie tylko do jej niszczenia, ale
te¿ wystawiaj¹c na szwank w³a-

sne zdrowie. Albo nastêpny: za
motocyklowy tor przeszkód uwa¿aj¹ schody i siedziska amfiteatru.
One i tak, jako wykonane z materia³u podatnego na korozjê biologiczn¹, ³atwo ulegaj¹ uszkodzeniom, ale jazda po nich przyspiesza ten proces.
O ile jednak te wyczyny mo¿na potraktowaæ jako wynik g³upot y, to na pewno o premedytacji
trzeba mówiæ w przypadku wyd³ubania o³owianych ornamentów na
pomniku  do takiej wysokoci, do
jakiej mo¿na siêgn¹æ rêk¹. Uzupe³nienie tych w³anie ubytków by³o
jednym

z

zadañ

wykonanych

wiosn¹ 2003 r. O³ów zosta³ zast¹piony materia³em ¿ywicznym z domieszk¹ grafitu, wiêc nie bêdzie ju¿

Po pierwsze  wykarczowaæ
skarpê, bo spoza drzew ju¿ nie by³o
widaæ niemal pomnika (koszt  ok.
6 tysiêcy z³). Poza tym - wymieniæ
ca³oæ pokrycia dachu pomnika
(kosztowa³o to ok. 10 tys. z³), a tak¿e wykonaæ to, co robione jest systematycznie, czyli wszelkie roboty zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem obiektu.
Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z rozplantowaniem na drodze
dojazdowej i w samym amfiteatrze
kruszywa, kupionego w grudniu
ub. roku. Natomiast powa¿ny remont drogi, wraz z przek³adk¹ jej
nawierzchni przewidziany jest na
rok przysz³y. W tym roku przygotowana zostanie na to odpowiednia dokumentacja.

Krótka historia jednego bociana
doln¹ czeæ dzioba oraz uszkodzo-

ne skrzyd³o, wymaga wiêc czaso-

wej rekonwalescencji.

Pan Marek stwierdzi³, ¿e jeli

bocian nie bêdzie mia³ obra¿eñ we-

wnêtrznych, to jest go w stanie

uratowaæ.

Rana na skrzydle na szczêcie

okaza³a siê niegrona, wymaga³a

jedynie dezynfekcji, natomiast

uszkodzenie dzioba okaza³o siê
wiêkszym problemem. Bocian nie
by³ w stanie sam jeæ, w zwi¹zku z

tym pan Marek musia³ go karmiæ

specjalnym urz¹dzeniem - bezporednio do wola. Dziêki temu z dnia

na dzieñ jego forma poprawia³a siê.

Po tygodniu sam zacz¹³ pa³aszowaæ.

Znaleziony bociek strasznie krwawi³

By³ pi¹tek, 23 lipca, póne popo³udnie. Telefon. W s³uchawce s³y-

¿e sprawa zostanie rozdmuchana, a problem i tak zostanie. Nale¿a³o

Teodor, ratuj, dzieci przynios³y do nas rannego bociana, co mam

Postanowi³em wiêc szukaæ pomocy u hodowców ptactwa ozdobne-

szê przejêty g³os Gabrysi:
-

Dzi wydaje siê byæ w znakomitej kondycji

robiæ? Dzwoni³am do ZOO; odmówili. Nie przyjm¹, bo nie maj¹ miejsca.

dzia³aæ szybko, bo nie by³o wiadomo jakie ma bociek obra¿enia.

go, bo wiem, ¿e oni nieraz sami musz¹ siê borykaæ z podobnymi przy-

W Towarzystwie Opieki Nad Zwierzêtami zaproponowano, by za³o¿yæ

padkami.

mog¹ przyjechaæ: jeden siê w³anie pakuje i wyje¿d¿a na urlop, a drugi

Marka Mazura z Kielczy. Pomimo, i¿ by³ to weekendowy wieczór i trzeba

³añcuszek ludzi dobrej woli. Od dwóch weterynarzy us³ysza³am, ¿e nie

nie ma warunków, aby go trzymaæ.

Wobec takich wieci pierwsza myl, jaka mi przysz³a do g³owy, to

zadzwoniæ do NTO z prob¹ o interwencjê, ale po namyle stwierdzi³em,

Wykona³em wiele telefonów; jednym z nich by³ telefon do Pana

by³o pokonaæ znaczn¹ odleg³oæ od miejsca zdarzenia (ok. 35 km), nie
odmówi³ pomocy.

Po przyjedzie na miejsce okaza³o siê, i¿ bociek ma zdeformowan¹

Obecnie

bociek

odbywa

pierwsze loty na poblisk¹ ³¹kê,
gdzie siê sto³uje wraz z miejsco-

wymi pobratymcami. Wszystko
wskazuje na happy end.

Ps. Pragnê serdecznie podziêkowaæ Kol. Gabrysi, Panu Marko-

wi oraz wszystkim, którzy przy-

czynili siê do uratowania tego
piêknego ptaka.

Teodor Mróz

