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Chcesz kupic tanio telefon?
Wymienić na nowy? 

Wgrać oprogramowanie? 
DOBRZE TRAFILES.

U NAS ZROBISZ TO NAJTANIEJ.
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przemek.tomkom@interia.pl
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WĘGIEL KOSTKA GRUBY ORZECH DROBNY GROSZEK BRUNATNY I MIAŁ 
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tel. 463-14-85 P.W. „M. K. T. Trans”
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Sejmik Województwa przyznał honorową odznakę Karolowi Cebuli

Podwójnie zasłużony
Karol Cebula, prezes Intersilesii Mc 

Bride otrzymał odznakę „Za Zasługi 
dla Województwa Opolskiego”. Uro
czystości związane z jej nadaniem od
były się podczas sesji Sejmiku Wo
jewództwa Opolskiego, 26 lipca.

Strzelecki radny może się już po
szczycić wieloma honorowymi tytu
łami i odznaczeniami, między innymi 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odro
dzenia Polski, Krzyżem Oficerskim 
Republiki Francuskiej, Złotym Krzy
żem Zasługi, Złotym i Srebrnym Lau
rem Umiejętności, Medalem Europej
skim Euro-Lider Biznesu Opolszczy
zny. Jest znany jako mecenas kultu
ry, wspiera chętnie inicjatywy środo
wisk lokalnych, włącza się w akcje 
charytatywne.

Pierwszą odznakę za zasługi dla 
Opolszczyzny Karol Cebula otrzy
mał w 1973 roku, i jak widać, nie za
przestał pracy na rzecz regionu.

BEA

Karol Cebula przyjmuje gratulacje z rqk wicemarszałków Województwa Opol
skiego - Ewy Rurynkiewicz i Ryszarda Gali.

Starostowie radzili
Pierwszego sierpnia w starostwie 

powiatowym odbył się konwent sta
rostów opolskich. Jego tematem była 
kwestia finansowania służby zdrowia 
w przyszłym  roku. W dyskusji 
uczestniczyli również przedstawicie
le opolskiego oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz dyrektorzy 
placówek medycznych.

Finansowanie służby zdrowia to 
temat niezwykle drażliwy generalnie 
z jednego powodu -  ciągle za małych 
środków finansowych. Bałagan i brak 
stabilności wprowadzają również cią
głe zmiany prawne, i „majstrowanie” 
przy ustawie regulującej te kwestie 
przez „specjalistów” z Warszawy.

Najwięcej emocji budzi ostatnio 
system finansowania leczenia pacjen
tów poza oddziałem NFZ, do którego 
administracyjnie należy chory. Chodzi 
tu o leczenie pacjentów w innych wo
jewództwach. Specjalnie przygotowa
ny wzór i wskaźniki obliczania kwot 
jaki powinny przepływać za każdego 
pacjenta pomiędzy NFZ-ami, powo
dują, że niektóre województwa za le
czenie pacjentów z zewnątrz dostają 
więcej pieniędzy, niż gdyby pacjent

USTALAJĄ PRZYCZYNĘ 
ZGONU

Dwudziestego drugiego lipca w 
mieszkaniu przy ulicy Kozielskiej w 
Strzelcach Opolskich znaleziono zwło
ki kobiety. Nie wiadomo czy zgon na
stąpił przy udziale osób trzecich. Spra
wę bada policja i prokuratura.

WŁAMANIA 
DO SAMOCHODÓW

Około godziny 22.00, przy ulicy 
brzozowej w strzelcach Opolskich 
nieznany sprawca włam ał się do 
Volkswagena Golfa. Z samochodu 
zniknęły poduszki powietrzne, radio
odtwarzacz oraz sterownik klimaty
zacji. Straty wyniosły około 3 tysią
ce złotych.

NIE UCIEKŁ DALEKO
31 lipca o północy policja zatrzy

mała 27 latka, który parę godzin wcze-

był leczony w swoim województwie. 
Dochodzić więc może do sytuacji, w 
której ośrodki bardzo chętnie będą 
przyjmować pacjentów z zewnątrz, 
jednocześnie ograniczając swoim pa
cjentom leczenie w innych woj ewódz- 
twach, ze względu na koszty.

śniej skradł telefon marki Nokia o 
wartości 1300 złotych.

PIJANI NADAL
ZAGROŻENIEM

Na drogach powiatowych nie usta
je zagrożenie ze strony pijanych kie
rowców. W ubiegłym tygodniu poli
cjanci złapali rowerzystów w Zawadz- 
kiem i Jemielnicy, którzy pozwolili so
bie jechać z promilami we krwi. Za
trzymano też jednego kierującego, na 
podwójnym, gazie fiatem 126p.

UKRADLI2AUTA
Dwudziestego ósmego lipca w Je

mielnicy przy ulicy Leśnej, w nocy 
lub nad ranem skradziono nowe BMW 
S2S o wartości 140 tysięcy złotych.

Tego samego dnia z ulicy Opol
skiej w Strzelcach skradziono Volks- 
wagena Golfa, wycenionego na 20 ty
sięcy złotych.

BEA

Jest to problem ogromnie skom
plikowany i budzący wiele emocji. 
Wydaje się, że najmniejsze znaczenie 
pośród m inisterialnych wzorów i 
wskaźników mają sami chorzy, któ
rzy dzięki takim zawiłościom mogą 
stracić szanse na fachowe leczenie.

AOP

Zaprosili nas

Referat Sportu i Rekreacji w 
Strzelcach Opolskich zapra
sza na:

- Turniej piłki siatkowej drużyn dwu
osobowych, który odbędzie się w 
sobotę, 6 sierpnia, o godzinie 13,00 
na kąpielisku miej skim;

- Turniej tenisa stołowego, który be- 
dzie rozegrany w niedzielę, 14 sierp
nia, o godzinie 13,00 na kapielisku 
miejskim;

- Zawody pływ ackie, które ro z 
poczną się o godzinie 13,00, w nie
dzielę 21 sierpnia (kąpielisko miej
skie);

- Zawody siłaczy, czyli zmagania 
prawdziwych mężczyzn. Odbędą się 
one tradycyjnie na placu Stefana 
Żeromskiego, w sobotę, 27 sierpnia. 
Na zawody i konkursy serdecznie 
zapraszamy.

POS
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Program obchodów 2005
Piątek S sierpnia:

19.30 Spotkanie mieszkańców i gości w namiocie otwarcie Dni Kraśnicy.
20.00 Piosenki znane i łubiane śpiewa „ECHO” z Kraśnicy.
20.30 „Kraśnicki wieczór kabaretowy”.

wystąpią: „Masztalski z Ecikiem ” i „Kabaret Francika".
00.00 Dyskoteka „Disco Wasyl'.

Sobota 6 sierpnia:

16.30 Występ zespołu „Echo Kup”.
17.30 Śląskie „szlagry" w wykonaniu zespołu „Wesołe Trio" Mirka Szołtysika.
19.00 Wokalista z Niemiec „Tobi".
20.30 Koncert zespołu „Kwaśnica Bavarian Show".
21:30 Zabawa taneczna z zespołami: „Kwaśnica Bavarian Show" i „Paradis".

Niedziela 7 sierpnia:

10.30 Uroczysta Msza św. w intencji parafian i gości.
14.00 Koncert orkiestry dętej Górażdże Cement S.A.
15.00 Grupy taneczne „Hałas” oraz ich przyjaciele.
16.00 Występ chóru „ECHO” z Kraśnicy.
16.30 Koncert zespołu „Dwa Fyniki".
18.00 Pokazy taneczne.
18.30 Koncert zespołu „Proskauer Echo”.
20.00 Zabawa taneczna z zespołami „Bravo” i „Eliot”.
22.00 Pokaz sztucznych ogni.

TYSKIE
Tradycyjnie wiele dodatkowych atrakcji:
■  W sobotę od godziny 10.00 odbędzie się turniej skata o puchar Wójta Gminy.
■  W niedzielę mistrzostwa we wchodzeniu na skrzynki po piwie - ubiegłoroczny 

rekord wynosi 30 szt.
■  Mecze piłki nożnej w międzynarodowej obsadzie, biegi......
■  Wesołe miasteczko, bogato zaopatrzone bufety, grille.......i dużo dużo więcej...

Serdecznie zapraszamy!
/ s t u d i o-o n

Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie i okazane wyrazy 
współczucia ks. proboszczowi Adamowi Klyszcz, Burmistrzowi, 
Radzie Miej skiej i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Leśnicy, 
pracownikom Sp. z o.o. Nordenia Zdzieszowice, członkom DFK, 
orkiestrze Zakładów Azotowych Kędzierzyn, mieszkańcom wsi Kra
sowa i okolic, krewnym, znaj omym oraz wszystkim, którzy wzięli 
udział w ostatniej drodze naszego naj ukochańszego

Męża, Ojca i Dziadka

śp. Norberta Wesoły
składa pogrążona w głębokim żalu i smutku żona i dzieci z rodzinami

PRACA W HOLANDII
yyÓ J  W Y M A G A N Y  P A S Z P O R T  N IE M IE C K I

m p raca  dla kobiet i m ężczyzn  
„ oferty w p rzem yśle  i ogrodnictw ie 

i , op ieka polskich przedstaw icieli 
5 . m ożliw ość stałej w spółpracy

www.level1.com.pl

O pole, K rapkow ice, Nowa W ioska

tel. 77/456 47 67, 77/466 17 86, 32/419 53 02

Auto u ak

przeg lądy  re jestracy jne

U W A G A
zbadaj stan auta za darmo

tel
Strzelce Op. ul. Z akładow a 11 ( m za  tra ż  P o ż a rn  )

http://www.level1.com.pl
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Motocykliści miłośnicy jazdy na motorach przyjechali na Górę św. Anny Jest kolejny inwestor

Pielgrzymka na motorach Podpisali umowy

Jednym z najstarszych uczestni
ków pielgrzymki motocyklistów był 
Jan Bienia z Januszkowie. Przyjechał 
na jednej ze swoich trzech maszyn -  
BMW R2 z 1936 roku. Na motorach 
jeździ od 19S7 roku. Wcześniej mie
dzy innymi na WFM-kach, SHL-kach 
i WS-kach. Żonę poznał na zabawie, 
na którą przyjechał oczywiście mo
torem. Wybranka pana Jana podziela 
jego pasję -  razem podbijają szosy. 
Tylko syn jest na to zbyt wygodny -  
śmieje się Jan Bienia. -  Woli samo
chodem jeździć.

Choć obchody święta Krzysztofa 
-  patrona kierowców -  miały miejsce 
tydzień temu, to w ubiegłą niedzielę 
kierowcy zmotoryzowanych dwóch (a 
czasem i trzech) kółek zjechali się na 
Górę św. Anny. Ryk silników i skó
rzane ubrania -  tak wyglądały okolice 
sanktuarium w niedzielne przedpołu
dnie. Ponad 300 maszyn, na których 
przyjechali motocykliści z Opola, 
Rybnika, Katowic, Wrocławia a nawet 
czeskiej Opavy, zostało poświęconych 
przez o. Jozafata, który spod bramy 
bazyliki zjechał do Groty Lurdzkiej na 
zbudowanym na bazie Zaporożca trzy
kołowym motorze.

Sztajer ze Zdzieszowic na moto
rach jeździ od piątej klasy podsta
wówki. Na początku były to popu-

Jan Bienia z Januszkowie

Sztaier ze Zdzieszowie na Chooperze

larne „komarki”. Dopiero z czasem 
przesiadł się na Harley’e -  głównie 
na Choopery. Sam majstruje przy 
swojej maszynie. -  Chodzi o lekki 
tunning. Trzeba zrobić tak, żeby mo
tor był niepowtarzalny, żeby nie było 
dwóch takich samych wozów.

Sylwia Baran na Górę św. Anny 
przyjechała z miejscowości Redułto- 
wy. Jako kierowca na motorze jeździ 
od dwóch sezonów. Wcześniej była 
pasażerem. -  Mój chłopak zaraził 
mnie tą  manią. Razem z nim przecie
rałam szlaki. Tyle, że nie miał do mnie 
zaufania -  nie chciał mi dać swojego 
motocykla do prowadzenia. Wiec ku
piłam sobie swój. Sylwia Baran |eździ na motoeyklu Yamaha Virago 535

Ag n ie s z k a  Po s p is z y l

Święto policji
W miniony piątek, w sali narad 

strzeleckiego starostwa, odbyło się 
uroczyste spotkanie, z okazji Święta 
Policji. Wzięli w nim udział, poza 
policjantami z Komendy Powiatowej 
w Strzelcach Opolskich i z podlega
jących im jednostek, przedstawiciele 
w ładz sam orządow ych niem al 
wszystkich gmin i powiatu, komen
danci strzeleckich więzień i straży 
pożarnej, oraz inni zaproszeni goście.

Podczas piątkowego spotkania 
wręczono nominacje i awanse. W kor
pusie szeregowych awansowano po
sterunkowych Bogumiła Ugińskiego 
i Tomasza Malczaka na stopień star
szego posterunkowego. W korpusie 
podoficerskim na stopień sierżanta 
awansowali: st. post. Krzysztof La- 
kwa, st. post. Marcin Kwiatkowski 
i post. Bartosz Niedoba. Na stopień 
straszego sierżanta aw ansow ali: 
sierż. Piotr Malczak, sierż. Iwona 
Górecka, sierż. Tomasz Cieślicki i

Funke|onariusze, który w miniony pią
tek otrzymali awanse. Na pierwszym 
planie asp. sztab. Sławomir Nowak

sierż. Przemysław Brykowski. Na 
stopień sierżanta sztabowego awan

sował st. sierż. Aleksander Barsz
czewski. W korpusie aspiranckim, na 
stopień aspiranta sztabowego awan
sowali: st. asp. Adam Skarbowski, 
st. asp. Waldemar Mocza, st. asp. 
Sławomir Obrączka, st. asp. Zbi
gniew Szczypel, st. asp. Sławomir 
Nowak, st. asp. Sławomir Sokołow
ski. W korpusie oficerskim, na sto
pień komisarza awansował podkomi
sarz Tadeusz Baran.

Wręczono też oznaczenia pań
stwowe i policyjne -  Złoty Krzyż 
Zasługi dla mł. insp. Lecha Łyżwy, 
Brązowy Krzyż Zasługi dla st. asp. 
Sławomira Nowaka i brązową od
znakę „Zasłużony Policjan t” dla 
nadkom. Marka Roczek. Nagrodę 
M inistra Spraw W ewnętrznych i 
Spraw iedliw ości otrzym ał sierż. 
Bartłomiej Martuszewski, a nagro
dy Starosty Powiatowego nadkom. 
K rzysztof Jędryszczak i mł. asp. 
Wojciech Kuczyński.

W miniony piątek przedstawiciele firmy HABA-Beton i burmistrz gminy 
Ujazd podpisali list intencyjny, a tym samym wszczęli procedury związane z 
budową zakłądu produkcyjnego w strefie gospodarczej w Olszowej. To już 
drugie takie porozumienie podpisane z zagranicznym inwestorem, który wy
buduje swój zakład w Olszowej. Pod okiem notariusza, podpisano porozu
mienie między gminą Ujazd a Johannem Bartlechner, prezesem niemieckiej 
firmy HABA-Beton, specjalizującej się w produkcji rur betonowych. Doty
czyło ono ulokowania w strefie gospodarczej w Olszowej zakładu produkcyj
nego firmy. Podpisano też wstępne porozumienia z 16-ma właścicielami po
nad 18 hektarów gruntu, na którym ma stanąć fabryka rur.

CO TO ZA FIRMA?
HABA-Beton to rodzinna firma, powstała w 1912 roku w Kierchweidach w 

Bawarii. Założył ją  pradziadek obecnego właściciela. Początkowo firma handlo
wała węglem, po jakimś czasie rozpoczęto produkcję rur. W 1970 roku firma 
zatrudnia tylko 7 osób. Rok później HABA-Beton nabywa zakład produkcji 
kostki brukowej, a w 1989 roku -  żwirownię. Na przełomie roku 1996/97 po
wstaje pierwszy zakład produkcyjny poza granicami Niemiec -  w Austrii. W 
chwili obecnej firma zatrudnia ponad 300 osób i ma 7 zakładów produkcyjnych 
i żwirownię. Eksportuje swoje wyroby do Francji, Szwajcarii, Włoch i Słowenii. 
HABA-Beton produkuje rury betonowe nie zbrojone, rury żelbetonowe, rury 
do mikrotunelowania, rury i pierścienie korytowe, prefabrykaty tunelowe, zbior
niki retencyjne, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki wody deszczowej, kostkę bru
kową. Ważniejsze projekty, wykonane przez firmę w ostatnich latach to budo
wa lotniska w Monachium, rozbudowa lotnisk w Erfurcie i Lipsku, budowa 
oczyszczalni dla Wiednia i Monachium, instalacje odwadniające dla Berlina i 
Hamburga, kanalizacja Kolonii, modernizacja i budowa autostrad i dróg szybkie
go ruchu w Niemczech i Austrii, kanały odwadniające Poznań.

CO POWSTANIE W OLSZOWEJ?
Frima HABA-Beton wybuduje w strefie gospodarczej w Olszowej zakład 

produkcji wyrobów betonowych (rur i tuneli). Hala produkcyjna będzie miała 
powierzchnię 6.300 mQ, powierzchnia biurowa -  S00 mQ, zaplecze produkcyjne 
(laboratorium) -  200 mQ, pomieszczenia socjalne -  200 mQ, magazyny 42.000 
mQ, parkingi -  400 mQ. Na wyposażenie techniczne składać się będzie: węzeł 
betoniarski, linia do produkcji rur, pierścieni tunelowych i linia do produkcji 
zbrojeń, oraz stacja kontroli i stanowiska końcowej obróbki betonów -  cięcie, 
wiercenie i frezowanie. W tym roku wykupione zostaną wszystkie grunty pod 
inwestycję, oraz uruchomione biuro handlowe firmy, które będzie się mieścić w 
Ujeździe. Do końca roku powstanie infrastruktura w postaci drogi dojazdowej, 
sieci wodociągowo -  kanalizacyjnej oraz gazowej -  o to wszystko zadba gmina 
Ujazd, a także linii telefonicznej i energetycznej. W styczniu 2006 roku roz
pocznie się budowa, która potrwa do września. Praca pełną parą ruszy wiosną 
2007 roku. Do wiosny 2007 roku firma stworzy około 30 nowych miejsc pracy. 
Planowane jest zatrudnienie 2 pracowników technicznych (inżynierowie bu
dowlani), 3 pracowników w dziale sprzedaży i marketingu, 2 osoby do księgo
wości, 1 mistrz produkcji, S pracowników przy linii produkcyjnej, 10 pracow
ników betoniarni, S pracowników w dziale magazyn -  spedycja -  transport, 2 
pracowników utrzymania ruchu (mechanicy, ślusarze). Ponadto szereg usług 
firma będzie zlecać zewnętrznym wykonawcom. Planowane są zlecenia dla elek
tryków, slusarzy, spawaczy, warsztatów samochodów ciężarowych i wózków 
widłowych, tartaków (opakowania na produkty) i firm spedycyjnych.

Porozumienie podpisu|ą burmistrz U|azdu Tadeusz Kaueh i prezes HABA-Beton 
Johann Bartleehner

DLACZEGO OLSZOWA?
O przyczyny ulokowania inwestycji w Polsce, spytałam prezesa firmy, 

Johanna Bartlechner.
- O inwestycji w Polsce myśleliśmy już 10 lat temu -  to był pomysł mojego 

ojca. Od wielu lat mamy pracowników z Polski, głównie z Opolszczyzny i to 
przez nich mieliśmy pierwszą styczność z tym regionem. Moja mama uczy 
się nawet języka polskiego. Jednak jakoś ten pomysł z Polską został zastopo
wany. W tamtym czasie inwestowaliśmy w Austrii. Po latach wróciliśmy 
jednak do tego pomysłu. Do Olszowej trafiliśmy dzięki burmistrzowi z Leśni
cy -  Hubertowi Kurzałowi. Poprzez burmistrza Altotting (miasta, z którym 
Leśnica współpracuje -  przyp. red.) spotkaliśmy się z Hubertem Kurzałem, 
który zaprosił nas do swojej gminy. Później po znajomości skierował nas do 
burmistrza Kaucha, który pokazał nam strefę gospodarczą. To było jedno z 
około 10-ciu miejsc, które odwiedziliśmy. Zdecydowaliśmy się jednak na Ol
szową, bo zależało nam na ulokowaniu się na Śląsku. A poza tym w okolicy 
macie miejsca, gdzie możemy kupić surowce potrzebne do produkcji -  żwir, 
piasek i cement.

Agnieszka Pospiszyl 
pospiszyl@strzelecopolski.plPOS
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Skalne miasta

Ardszpach - jeziorko przy wejściu

Skały Adrszpaskie, leżące nieda
leko od południowo-zachodnich gra
nic Polski, należą do najczęściej od
w iedzanych m iejsc w Republice 
C zeskiej. Podróż tę ze S trzelec 
Opolskich można odbyć w ciągu 
jednego dnia (około 200 km w jedną 
stronę) lub też poświęcić kilka dni 
na zwiedzanie najbliższej okolicy, a 
jest co oglądać. Na zachodnim skra
ju  Skał Ardszpaskich znajduje się 
Starozamecki Wierch (681 m n.p.m.) 
z ruinami średniowiecznego zamku 
na szczycie. Stąd też rozciąga się 
wspaniały widok na część Skalnego 
Miasta, na Góry Sowie w Polsce i 
na panoram ę K arkonoszy  ze 
Śnieżką. Na północ zaś od skał Ad- 
rszpaskich wznosi się Krzyżowy 
Wierch (667 m n.p.m.). Pod koniec 
drogi do szczytu, szlak turystycz
ny przechodzi w odrestaurowaną 
drogę krzyżową. Warto też odwie
dzić miasteczko Broumov z baro
kowym klasztorem Benedyktynów 
i Muzeum miejskim oraz Nachod- 
największe miasto w regionie. Tutaj 
w renesansowym zamku znajduje 
się znana galeria sztuki, można 
zwiedzić tam również muzeum miej
skie, a we wsi D obrosov - ćzęść 
umocnień wojskowych z czasów II 
Wojny Światowej. Jeżeli wybierze
my się na kilkudniową wycieczkę 
warto też odwiedzić piękną stolicę 
Czech- Pragę.

Skalne M iasta czyli Teplicko- 
Ardszpaskie Skały, które są niewąt
pliwie cudem natury, przyciągają 
miłośników przyrody od kilkuset 
lat. Był tutaj m.in. Król Polski i 
elektor saski Fryderyk August oraz 
poeta niemiecki Johann Wolfgang 
Goethe.

Najlepiej w tą  podróż wybrać 
się w łasnym  sam ochodem . N a j
prostsza trasa prowadzi z K udo
wy i Nachodu przez Hronov i Poli
cę nad Metują, ale można też wy

brać mniejsze przejścia graniczne 
w Tłum aczow ie i M ieroszow ie. 
Polecam  zabrać ze sobą rower - 
wszędzie są dobrze oznaczone tra
sy rowerowe.

Skalne M iasta to dwa rezerwa
ty przyrody, otoczone lasami igla
stymi. Przy obu Skalnych Miastach 
są płatne parkingi, wstęp do każ
dego z rezerw atów  rów nież, ale 
można zwiedzić oba na jednym b i
lecie, jeśli się przejdzie przez W il
czy Wąwóz za jeziorkiem  Adrsz- 
paskim (w tym miejscu Skały A d
rszpaskie łączą się ze Skałami Te- 
plickimi). Obydwa szlaki są okręż
ne i trzeba poświęcić około 3 h na 
każdy. K ilkadziesią t najbardziej 
charakterystycznych skał ma na
zwy odnoszące się do ich kształ
tów. Tabliczki z nazwami w języ
ku czeskim, niemieckim i polskim 
s to ją  przy  oznakow anych  sz la 
kach.

Do najciekawszych formacji Skał 
A drszpaskich prowadzi niepraw 
dopodobnie malowniczy (szczegól
nie w końcowej części) szlak zielo
ny, a przy w ejściu do rezerwatu 
je s t jezio rko , w którym  je s t tak 
czysta woda, że widać dno i pły
wające pstrągi.

Idąc zielonym szlakiem, po dro
dze mijamy efektowne pasaże mię- 
dzyskalne oraz liczne interesujące 
skały jak  Głowa Cukru, Gotycka 
Brama -  dzieło ludzkich rąk wybu
dowane w 1839 roku, Fotel Karko-Głowa Indianina

Zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie!

„Strzelec na wakacje”
Napocząrtku lipca drukowaliśmy 
kupon konkursowy, na który 
przez całe wakacje należy nakle
jać numerki z kolejnych wydań 
naszego tygodnika. Ostatni nu
merek zostanie wydrukowany we 
wtorek 30 sierpnia. Kupon ze 
wszystkimi num eram i należy 
przesłać do naszej redakcji do 2 
września. Wśród uczestników 
naszej wakacyjnej zabawy rozlo
sujemy wiele cennych i atrakcyj
nych nagród. Kupuj „Strzelca 
Opolskiego” co tydzień i zbieraj 
numery!
Pojedyncze numerki można też 
wysyłać (lub przynieść do biu

ra redakcji) co tydzień - do po
niedziałku każdego tygodnia! W 
każdym tygodniu rozlosujemy 
sprzęt sportowy i bilety na ba
sen lub inne ciekawe imprezy. 
Wśród osób, które do pon ie
działku 8 sierpnia prześlą „szóst
kę” wraz z danymi osobowymi 
rozlosujemy bilety na basen do 
Aqua Parku w Tarnowskich Gó
rach oraz sprzęt rowerowy ufun
dowany przez Sklep Rowerowy 
Jacek Haber Strzelce Op., ul. M. 
Prawego.
Zdecyduj się czy grasz co tydzień, 
czy zbierasz wszystkie numerki i 
bierzesz udział w losowaniu nagro

dy głównej. (Archiwalny numer 
gazety z kuponem jeszcze do na
bycia w naszej redakcji).
W tym tygodniu wśród osób, 
które nadesłały do nas „czwór
kę” wylosowaliśmy zwycięzcę, 
którym jest Anna Nowak z Ol
szowej. Nagroda do odebrania 
w redakcji „Strzelca Opolskiego” 
od środy 3 sierpnia do ponie
działku 8 sierpnia.

nosza i Słoniowy Rynek. Na końcu 
tra sy  szu m ią  dw a w odospady : 
mały i duży. Kiedy turyści krzyczą 
w grocie z wodospadem następuje 
po chwili gwałtowny spływ wody 
co daje oszałamiający efekt.

Nieopodal strome schodki m ię
dzy skałami prowadzą do Jeziorka 
Adrszpaskiego. Podróż łodzią jest 
krótka, ale przewoźnicy opow ia
dając zabawne historyjki i umilają

ga biegnie raz w górę, raz w dół, a 
zwiedzający mogą podziwiać prze
piękne widoki. Jedną z mijanych po 
drodze skał są Kochankowie.

Trasa nie jest zbyt trudna i m oż
na j ą  przejść nawet z małym dziec
kiem. W grotach i szczelinach bywa 
zawsze zimno więc warto zabrać 
ze sobą cieplejsze ubranie.

W pobliżu znaleźć można m iej
sca noclegow e, w arto jednak  je

Duży wodospad

czas przejażdżki. Wracając żółtym wcześniej zarezerwować, gdyż w 
szlakiem (około 2 km) można po- sezonie letnim jest tu bardzo wielu 
dziwiać prawdziwe atrakcje - dro- turystów .

A n n a  Ka c z o r o w s k a -Pa n k a

Fotozagadka

Tajemnicza rezydencja pałacowa
W tym tygodniu prezentujemy zabytek, który podziwiać można na 

Opolszczyźnie. Chociaż jego świetność dawno minęła - dzisiaj jest to 
tylko ruina - to nadal zachwyca. Rezydencja należała do rodziny Schaf- 
fgotschów. Nazywana była „Pałacem na wodzie”. Budowla posiada licz
ne wieżyczki, bogactwo kamieniarki, jest bogato zdobiona.

Państwa zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie: Gdzie znajduje się 
rezydencja? A może, któryś z naszych Czytelników zna legendy i histo
rie dotyczące tego słynnego pałacu?

W poprzednim numerze zamieściliśmy zdjęcie zrobione w skalnym 
mieście o nazwie Skały Adrszpaskie. Wśród osób, które przysłąły pra
widłową odpowiedź, nagrodę wylosował Kacper Majkowski. Nagroda 
jest do odebrania w siedzibie redakcji od środy 3 sierpnia do poniedział
ku 8 sierpnia.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do poniedziałku ósmego sierpnia. 
Odpowiedzi można przesłać pocztą, przynieść osobiście do biura redak
cji lub przesłać e mailem: redakcja@strzelecopolski.pl

Wszystkie osoby, które przysyłają do nas rozwiązania fotozagadki, 
prosimy o podanie pełnego adresu.

BEA
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Wiadomości
Izbickie

Grupa dzieci i młodzieży z Izbicka wyjechała do Krakowa, Wieliczki i 
Zakopanego.

Dwa dni wakacji
Dwudniowy, wakacyjny wyjazd, 

już po raz czwarty, zorganizowała 
Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicku.

Tym razem trasa wycieczki wio
dła przez Kraków i Wieliczkę do Za
kopanego. U czestnicy wycieczki 
zwiedzili gród Kraka: Sukiennice, uli
cę Floriańską oraz słynny Wawel. W 
Wieliczce zachwycili się kopalnią soli, 
gdzie natura oraz człowiek stworzyli 
z solnych skał cuda niespotykane w 
żadnym innym miejscu na świecie.

- W doskonałych humorach, pełni 
historycznej wiedzy, dojechaliśmy do

Zakopanego. Oczywiście byliśmy na 
Krupówkach, wjechaliśmy na Guba
łówkę oraz obejrzeliśmy skocznię, 
na której skacze mistrz Adam Małysz 
- relacjonuje organizator wyjazdu Ru- 
dolfMichalik.

- Dzięki ofiarności sponsorów 
dziewięcioro dzieci z naszej gminy 
mogło pojechać na wycieczkę za dar
mo. Ochotnicza Straż Pożarna i 
uczestnicy w Izbicku składają ser
deczne podziękowania wszystkim, 
którzy pomogli w zorganizowaniu 
wyjazdu - mówi Rudolf Michalik.

BEA

Suche lato
Co roku, jak bumerang, po
wraca problem zamkniętego 
basenu w Otmicach.

Podczas nasilonych upałów w 
ubiegłym tygodniu rozdzwoniły się 
do naszej redakcji telefony. „Dlacze
go gmina nie podejmuje wysiłków, aby 
uruchomić kąpielisko”?. „Dzieci w 
gminie Izbicko nie mają do dyspozy
cji żadnego bezpiecznego miejsca do 
kąpieli!”, „Lepiej zasypać nieckę, by 
nikogo nie drażniła” - takie i podobne 
opinie wyrażali Czytelnicy.

W szystkie powtórzyliśmy wójt 
gminy Brygidzie Pytel.

- Zdaje sobie sprawę, że kwestia 
basenu może denerwować mieszkań
ców Otmic i całej gminy. Sanepid nie 
dopuścił go jednak do użytkowania. 
Obiekt musi zostać najpierw gruntow
nie wyremontowany, aby spełnił nor
my sanitarne - tłumaczy wójt.

Pieniądze na remont basenu gmina 
mogłaby znaleźć. Większym proble
mem jest znalezienia ratownika, który 
podjąłby się pracy na tym kąpielisku.

- Szukałam wśród studentów chęt
nych, którzy chcieliby skończyć 
kurs ratownika i w przyszłości pra

cować w Otmicach. Nie udało mi się. 
Gmina nie może zaoferować, osobie 
z odpowiednimi uprawnieniami do 
pracy na basenie, zbyt wysokiego 
wynagrodzenia. Podczas wakacji na
leżałoby zatrudnić przynajm niej 
dwóch ratowników.

- Poza tym mam obawy, czy wiele 
osób korzystałoby z kąpieli na tym

basenie. Próbowaliśmy w tym roku 
zrobić półkolonie w szkołach, zorga
nizować wakacyjne zajęcia dla dzieci 
i nie było chętnych - mówi wójt.

Zapewnia jednak, że póki co, niec
ka basenowa nie zostanie zasypana. 
Może więc jeszcze nadejdą dla otmic- 
kiego kąpieliska lepsze dni i odżyje 
ono na nowo?

BEA

Urząd Gminy 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Publiczne Gimnazjum w Izbicku 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku 
Zespół Szkolno Przedszkolny w Otmicach 
Zespół Szkolno Przedszkolny w Krośnicy

461-72-21
461-72-60
461-72-88
463-1S-67
461-72-84
461-72-83
461-76-23
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Jedno pytanie...

Drzewo legło pod krzyżem
Ogromny platan, który rósł 
na skrzyżowaniu ulic Wiej
skiej i Jakuba Kani w Kro
śnicy, tuż obok przydrożne
go krzyża, został wycięty. 
Jeden z mieszkańców wsi 
zwrócił się do nas z zapyta
niem: Dlaczego takie pięk
ne i mające swoją historię 
drzewo zostało usunięte?

Odpowiada Dariusz Bekiersz z Urzędu Gminy w Izbicku:

Jeszcze w listopadzie 2002 roku do Urzędu Gminy w Izbicku wpłynęło 
pismo, podpisane przez kilkunastu mieszkańców sołectwa Krośnica, w któ
rym prosili oni o wycięcie drzewa. Uzasadniali to tym, że drzewo zaatako
wane jest próchnicą i zagraża bezpieczeństwu okolicznych posesji, prze
chodniom i użytkownikom drogi, przy której rośnie.

Gmina przekazała sprawę do rozpatrzenia właścicielowi drogi, czyli Staro
stwu Powiatowemu w Strzelcach Opolskich. To, po zasięgnięciu opinii Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków, zdecydowało się na wycinkę. Okazało 
się, że pień faktycznie był mocno spróchniały i uszkodzony. Oczywiście, 
szkoda rzadkiego okazu drzewa, w gminie rośnie niewiele platanów, ale bez
pieczeństwo jest najważniejsze.

BEA

Lato złodziei
W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy zdarzenie jakie miało miejsce w Su- 

chodańcu, kobieta, korzystając z uprzejmości jednej z mieszkanek wioski, 
weszła do jej domu, porosiła o wodę, pochwaliła się swoimi zdolnościami 
przewidywania i wyszła... zabierając ze sobą ponad 1700 złotych. Przypadki 
takie zdarzały się już w powiecie strzeleckim niejednokrotnie.

Zwłaszcza w okresie letnim lub przedświątecznym kręcą się wsiach różne 
osoby. Próbują zbierać datki na różne instytucje, oferują towary po okazyj
nych cenach lub po prostu usiłują wejść do domu pod pretekstem skorzysta
nia z toalety lub innym - równie błahym. Radzimy nie ufać nieznajomym! 
Zwłaszcza, że policyjne statystyki są coraz gorsze.

W ubiegłym tygodniu w Izbicku doszło do dwóch włamań do domków. 
Skradziono również ocynkowane łodzie paszowe, zacumowane na stawach 
hodowlanych w Utracie.

W nocy z 30 na 31 lipca złodzieje, wyłamując zabezpieczenia w oknach, 
weszli do domu mieszkalnego w Izbicku, ukradli z niego pieniądze i biżuterię. 
Trzydziestego lipca sprawca wszedł przez otwarte okno do mieszkania przy 
Powstańców Sl., również w Izbicku, spenetrował pomieszczenia, na szczę
ście niczego nie ukradł.

Wyjeżdżając na wakacje, zabezpieczmy mieszkanie przed włamaniem. 
Pozamykajmy okna, włazy dachowe, piwniczne świetliki, warto zainstalo
wać również alarm. Przede wszystkim jednak poprośmy sąsiadów, by ob
serwowali, czy ktoś nieznajomy nie kręci się wokół posesji i by podejrzane 
sytuacje natychmiast zgłaszali policji. Gdy wyjeżdżamy na dłuższy okres 
warto o tym poinformować również dzielnicowego.

BEA

Krośnica

Będą grali w skata
Podczas Dni Krośnicy (szczegółowy program na stronie 2) oprócz wielu 

atrakcji nie zabraknie również turnieju skaciorzy. Krośnicki turniej zgromadzi 
w najbliższą sobotę ponad sześćdziesięciu graczy z całego województwa. 
Będą oni walczyć o puchar ufundowany przez wójta gminy, Brygidę Pytel.

W niedzielę, amatorzy konkursów zręcznościowych, będą mieli okazję zmie
rzyć się we wchodzeniu na skrzynki po piwie. Ubiegłoroczny rekordzista tej 
konkurencji, stanął na wieży ułożonej z 30 skrzynek.

BEA

Wzrasta świadomość
Dodatkowe pojemniki do segre

gowania surowców wtórnych, jesz
cze w tym roku zostaną umieszczone 
w Izbicku i Siedlcu. Zwłaszcza w 
tych sołectwach widać, że dotych
czasowa ilość kontenerów nie wy

starcza. Szybko się one przepeł
niają i często trzeba interweniować 
w firmie Rethmann by je  oczyściła. 
W ubiegłym roku, podczas selek
tywnej zbiórki odpadów, z terenu 
gminy zebrano 10, 8 ton makulatu

ry, 29,S ton szkła oraz 4,8 ton two
rzywa.

Z roku na rok ilość odpadów do 
ponownego przetworzenia, zebra
nych w gminie Izbicko wzrasta.

BEA

CZEKAMY NA INFORMACJE

Na informacje z Państwa miejscowości czekam codzien

nie pod numerem telefonu 0697-714-976. Można też pi

sać e-maile na adres: kowalczyk@strzelecopolski.pl.

mailto:kowalczyk@strzelecopolski.pl
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Gmina
U emielnica

Festyn strażacki w Jemielnicy

Przegrali tylko w pitkę
W tym roku doroczny festyn stra

żacki w Jemielnicy odbywał się 30 
i 31 lipca. Przez dwa dni świętowali 
nie tylko strażacy, ale cała gmina. Na 
jemielnickim boisku rozstawiono kra
my, karuzele oraz scenę, na której 
występowali artyści - między inny
mi Suskie Skowronki i Janusz Żyłka. 
Wieczorem scena zamieniała się w 
parkiet do tańczenia, dyskoteki pod 
gwiazdami przyciągnęły tłumy gości.

Tłumy gromadziły się również 
podczas zmagań strażaków w kon
kurencjach pożarniczych. W zmaga
niach wzięło udział pięć drużyn se
niorów, dwie drużyny oldbojów, 
cztery zespoły młodzieżowe i dwa 
harcerskie.

Ochotnicy z Jemielnicy rozegrali 
również mecz piłkarski z juniorami 
z Naprzodu. Wygrali II ligowcy wy
nikiem 8:4. W meczu tym jednak nie 
gole były najwazniejsze, ale duch 
walki i dobra zabawa.

Festyn należał znowu do uda
nych, dobrze, że na boisku nie bra
kowało wody w cysternach - dla 
ochłody. Przydałaby się ona zwłasz-

Segreguj dla zdrowia
Segregacja opakowań szklanych 

nie musi oznaczać niewygód zwią
zanych z myciem opakowań, odma- 
czaniem etykiet, usuwaniem resztek 
zamknięć. Instalacje do oczyszcza
nia stłuczki zainstalowane w hu 
tach, produkujących opakowania 
szklane radzą sobie z nimi bez więk
szych problemów. Również pozo
stałości produktów  spożywczych 
nie dyskwalifikują stłuczki.

B
Szkło można w nieskończoność 

poddawać recyklingowi, czyli prze
tapiać na nowe. Szklane słoiki i bu
telki, które w ykorzystują polskie 
firmy spożywcze, już w około jed 
nej czwartej produkuje się z odpa
dów opakowań szklanych, zebra
nych do pojemników i worków.

B
W zeszłym roku w polskich hu

tach poddano recyklingowi około 
167 tysięcy ton stłuczki z opako
w ań szklanych. Z aoszczędzono  
dzięki temu ponad 200 000 ton su
rowców (piasku, dolomitu, sody) 
używanych do produkcji szkła. Wy

korzystana stłuczka ma wartość po
nad 30 milionów złotych. Dzięki re
cyklingowi w hutach szkła na wysy
piska trafiło o kilkaset tysięcy me
trów sześciennych odpadów mniej!

B
Co roku zbiera się w Polsce co

raz więcej odpadów z opakowań 
szklanych. W ostatnich latach ilość 
ta rosła po około 20 procent rocz
nie. Z ich recyklingiem (użyciem jako 
surowca do produkcji nowych opa
kowań) nie ma i przez najbliższe lata 
nie będzie żadnych problemów. Za
potrzebowanie hut na stłuczkę jest 
około 3 razy większe od zbieranej 
ilości niepotrzebnych opakowań.

Czy codzienne zastanawiasz się 
nad recyklingiem? Segregujesz surow
ce wtórne - plastik, szkło, papier?

Spalanie plastików i wielu innych 
surowców w piecach powoduje, że 
zwłaszcza zimą, na polskich wsiach 
trudno o czyste powietrze. Tak zwa
na „niska emisja” spalin jest gorsza 
niż w mieście. Zanim więc wrzucisz 
plastikową butelkę do pieca - zasta
nów się, czym będziesz oddychał.

BEA

cza tym, którzy, popijając piwo, 
zbyt długo siedzieli na słońcu...

BEA

Bez zasiłku
Wśród ogółu bezrobotnych (oko
ło 3,S tysiąca osób).w końcu grud
nia 2004 roku w powiecie strze
leckim znajdowało się: 268 osób z 
prawem do zasiłku (7,82% ogółu 
bezrobotnych) 1586 mieszkańców 
wsi (46,27%) 250 osób zwolnio
nych z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy (7,29%) 110 niepeł
nospraw nych (3,21% ). Liczba 
bezrobotnych w gminie Jemielni
ca wynosiła pod koniec roku 250 
osób. W tym 173 kobiet. Prawo 
do zasiłku miało jedynie 14 osób.

BEA

Wyniki zawodów 
sportowo - pożarniczych: 

seniorzy: 1 .Jemielnica, 2.Gąsioro- 
wice, 3.Łaziska II, 4.Baryt, 5.Łazi- 
ska I
oldboje: 1.Jemielnica, 2.Gąsioro- 
wice
młodzież: 1 .Jemielnica, 2.Łaziska, 
3.Gąsiorowice, 4.Barut 
harcerze: dziewczęta: 1 .Barut, 
chłopcy: 1.Jemielnica

CZEKAMY NA INFORMACJE

Na informacje z Państwa 
miejscowości czekam co
dziennie pod numerem te- 
lefonnii 0697-714-976. 
Można też pisac e-maile na 
adres: kowalczyk@strzele- 
copolski.pl.

Urząd Gminy 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
NZOZ „Med- Jem”

- ■ mPubliczne Gimnazjum
Parafia Centawa
Parafia Jemielnica ( ( im

463-23-22
463-20-08
463-83-93
463-91-55
463-21-35
463-23-16
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Szkoła w Piotrówce otrzymała nagrodę od Ministra Kultu
ry Bawarii, wyjazdem szkoleniowym została nagrodzona rów
nież jedna z uczennic tej placówki

Prezentacja numer jeden
Uczniowie piątej klasy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrów- 

ce wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Bawarskie M ini
sterstwo Nauki i Kultury w Monachium. W międzynarodowej rywaliza
cji zatytułowanej „Niemcy i ich wschodni sąsiedzi” wzięło udział około 
25 tysięcy uczestników ze szkół z poszerzonym językiem niemieckim 
lub dwujęzycznych. Tematem tegorocznego konkursu były Czechy i M o
rawy.

Konkursowe zadania umieszczono na stronie internetowej: www.ostli- 
chenachbarn.bayern.de. Były podzielone na dwie kategorie: pytania, do-

Karolina Krup, nauczycielka Joanna Slapa, naucyzcielka ze szkol podstawo
wej w Wurcburgu, Teresa Staś, Roksana Mateja

tyczące historii, znanych osób, wydarzeń, literatury, muzyki, etc. oraz 
na część kreatywną.

Zespół z Piotrówki przygotował na konkurs specjalną prezentację 
multimedialną, zatytułowaną „Na tropach przodków” . Przed wakacjami 
do szkoły trafiło zaproszenie na uroczystości związane z zakończeniem 
międzyszkolnej rywalizacji i rozdaniem nagród.

Uhonorowanie zwycięzców odbyło się w mieście Furt im Wald, leżą
cym na pograniczu Czech i Niemiec, w dniach 25 do 27 lipca.

Trzy, wypełnione atrakcyjnym programem dni spędziły tam nauczy
cielka języka niemieckiego z PSP w Piotrówce Joanna Szłapa, oraz uczen
nice: Karolina Krupa, Teresa Staś 
oraz Roksana Mateja. Spotkały się 
ze stuczterdzistoosobow ą grupą 
uczniów z Niemiec oraz innych kra
jów, którzy okazali się najlepsi w 
internetowej rywalizacji.

R e p rezen tan tk i P io tró w k i w 
swojej 15 minutowej prezentacji 
przed publicznością przedstawiły 
historię wsi, udokumentowały, ze 
ich miejscowość została założona 
przez Czechów, którzy na tym te
renie, jako niekatolicy, spodziewali 
się w olności w yznania i szukali 
schronienia. Ważnym elementem 
prezentacji był tez dzień dzisiej
szy wioski - jej rozwój oraz pielę
gnowanie kontaktów z potomkami 
założycieli tej miejscowości.

Wystąpienie uczennic z Piotrówki zostało zapowiedziane przez orga
nizatorów konkursu jako kulminacyjny punkt programu. Zdobyło uzna
nie wśród prominentów i obecnych w Furth przedstawicieli m inister
stwa i naukowców. Szkoła zdobyła 1. miejsce wśród szkół zagranicz
nych, została uhonorowana dyplomem szczególnego uznania i otrzym a
ła nagrodę pieniężną w wysokości 500 euro. Ponadto Roksana Mateja 
będzie miała możliwość wzięcia udziału (wraz z osobą towarzyszącą) w 
ponad tygodniowym wyjeździe edukacyjnym, zorganizowanym przez 
Haus des Deutschen Ostens w Monachium na początku września.

Szkole w Piotrówce gratulujemy wspaniałych uczennic i pomysłowych na
uczycieli oraz znakomitych wyników w nauczaniu języka niemieckiego.

BEA

Za wyczerpujące informacje i zdjęcia, na temat konkursu i 
sukcesu teamu z Piotrówki, dziękujemy serdecznie Diterowi 
Utikal z Oberschweinbach.

Dyplom za zajęcie I miejsca dla PSP w 
Piotrówce

mailto:kowalczyk@strzele-copolski.pl
mailto:kowalczyk@strzele-copolski.pl
http://www.ostli-chenachbarn.bayern.de
http://www.ostli-chenachbarn.bayern.de


Strzelec Opolski

Miasto i gmina
Kolonowskie

30 i 31 lipca mieszkańcy Staniszcz Wielkich świętowali 700-lecie istnienia 
swojej miejscowości.

Jubileuszowa feta
Do zorganizowania tej dwudniowej 

imprezy powołany został specjalny 
komitet, w skład którego weszli przed
stawiciele organizacji działających we 
wsi oraz urzędu miej skiego.

- Każdy ma swoją cegiełkę w orga
nizacji imprezy -  mówi sołtys Hu
bert Słowik -  Słowa podziękowania 
należą się wszystkim, którzy zaanga
żowali swój czas i chęci w przygoto
wanie festynu. Tradycyjnie już mieli
śmy ogromne wsparcie ze strony stra
żaków -  ochotników, którzy czuwali 
nad bezpieczeństwem uczestników 
zabawy.

W biesiadnym namiocie nie zabra
kło oficjalnych gości, m.in. posła Hen
ryka Krolla, starosty strzeleckiego 
Józefa Swaczyny.

Goście doskonale się bawili

skie stanowiły wówczas ulubione miej
sce polowań Książąt Opolsko-Raci- 
borskich. Wpołowie XVwieku zinten
syfikowano wyrąb lasów. Nastąpił 
rozwój osady, w efekcie czego wyod
rębniły się z niej dwie miejscowości. 
Pierwszy dokument wskazujący na ist
nienie Staniszcz Wielkich i Staniszcz 
Małych pochodzi z  1519 roku.

Pierwotna nazwa „Staniczche” 
pochodzi od wyrazu „ stan ” - namiot, 
miejsce postoju, stania. W „ małych 
staniach ”polujący na zwierzynę leśną 
prawdopodobnie jedli śniadanie, a w 
„wielkich staniach” - obiad. Jak po
daje kronikarz pelix Triest, mieszkań-

Występ członkiń ogniska muzyczne
go „Meloman” działającego w Sta- 
niszczach Wielkich

Z okazji jubileuszu odprawiona 
została uroczysta Msza Święta, którą 
koncelebrowali kapłani pochodzący 
ze Staniszcz Wielkich. Piękne kaza
nie wygłosił ks. Manfred Słaboń. 
Przypomniał on historię i przodków 
dzisiejszych mieszkańców wioski. 
Starszym łza kręciła się w oku, a młod
si mieli okazję dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy.

Pierwsze wzmianki o istnieniu osa
dy Staniszcze pochodzą ze spisu dzie
sięciny kościelnej z lat 1295 - 1305. 
Bogate w zwierzynę lasy staniszczań-

Z okazji święta, mieszkańcy przystroili 
swoje posesje

Starosta Józef Swaczyna przekazał sołtysowi Hubertowi Słowikowi upominek z 
okazji jubileuszu miejscowości

cy osady mieli obowiązek wyżywienia 
podróżujących panów. W Staniszczach 
Wielkich znajdowały się stajnie na 150 
koni oraz pomieszczenia na sieci i 
sprzęt myśliwski.

Colonnowie, będący od 1650 roku 
właścicielami Ziemi Strzeleckiej wy
budowali przy obecnym Placu Targo
wym w Staniszczach Wielkich zamek 
myśliwski. W latach 1753 -1754 Nor
bert Colonna zafundował Staniszczom 
kaplicę. Rozbudowany na bazie ka
plicy drewniany kościółek spłonął w 
1881 roku, a w latach 1883 - 1884 
wybudowano nowy kościół o strzeli
stej neogotyckiej wieży. Służy on do 
dzisiaj wiernym parafii pod  wezwa
niem Karola Boromeusza.

AO P
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Ośrodek Pomocy Społecznej 46 11 075
Redakcja „Strzelca Opolskiego” 463 04 40

Wieści z gminy

Termin goni
Wszyscy mieszkańcy, którzy do 10 września nie przyłączą swoich posesji 

do kanalizacji mogą mieć spore kłopoty. Będą musieli ponieść dodatkowe 
koszty związane m.in. z pomiarem geodezyjnym.

8 sierpnia rozpocznie się podłączanie domów położonych w Kolonow- 
skiem, Fosowskiem i na końcu ulicy Sienkiewicza i Rzecznej w Staniszczach 
Wielkich.

Zgodnie z przepisami, które obowiązywać mają od połowy sierpnia, bur
mistrz będzie miał prawo wydania decyzji administracyjnej nakazującej pod
łączenie posesji do kanalizacji.

- Wszędzie tam, gdzie prowadzona jest inwestycja, a co za tym idzie jest 
możliwość przyłączenia swoich domów do sieci kanalizacyjnej powinno być 
to wykonane -  mówi burmistrz Józef Kotyś -  Oczywiście można rozwiązać 
problem ścieków inaczej, jednak jest to kosztowne, a my jako gmina będziemy 
bardzo skrupulatnie sprawdzać, co dzieje się ze ściekami.

Jeśli posesja nie będzie podłączona do sieci, jej właściciel musi udokumen
tować, co dzieje się ze ściekami. Czyli przedstawić faktury za wywóz nieczy
stości przez specjalistyczną firmę lub udokumentować posiadanie atestowa
nej przydomowej oczyszczalni ścieków. Jak zapowiada burmistrz Kotyś, 
powołana zostanie specjalna komisja, która zajmie się sprawdzaniem w jaki 
sposób rozwiązywany jest problem odprowadzania ścieków. W przypadku 
nieprawidłowości nakładane będą kary finansowe.

AOP

Historia OSP Staniszcze Wlk.
Nowy sprzęt zmobilizował jeszcze bardziej jednostkę do działania, czego 

ukoronowaniem było zajęcie w 1961 roku I-go miejsca na zawodach rejono
wych w Kadłubie oraz I-go miejsca na zawodach powiatowych w Strzelcach 
Opolskich w roku następnym. Utworzono też pierwszą w historii naszej OSP 
drużynę młodzieżową, która po raz pierwszy ćwiczyła na pokazach strażac
kich z okazji oddania remizy po remoncie.

W lutym 1962 roku w porze nocnej wybuchł pożar w budynku mieszkal
nym pana Bednorza na ul. Sobieskiego. Pomimo bardzo złych warunków at
mosferycznych @ silny mróz) zdołano jednak uratować budynek przed więk
szym zniszczeniem.

Na zebraniu sprawozdawczo -  wyborczym w lutym 1964 roku funkcję 
prezesa powierzono druhowi Krzysztofowi Machnik, zaś dotychczasowy 
Prezes przyjmuje funkcję sekretarza. Pozostałe funkcje w Zarządzie pozosta
ły bez zmian i przedstawiały się następująco:

Prezes -  Krzysztof Machnik
Naczelnik -  Franciszek Wyciszczok
Skarbnik -  Andrzej Wons
Sekretarz -  Paweł Kałuża
Gospodarz -  Jerzy Bronder
Opiekun Drużyny Młodzieżowej -  Piotr Ziaja
Mechanik -  Antoni Hurek
Członek -  Franciszek Konieczko
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  Alfred Wilczek
Członek Komisji Rewizyjnej -  Karol Malik
Członek Komisji Rewizyjnej -  Konrad Stryczek
W roku 1964 przeprowadzone zostały zawody rejonowe w Kolonow- 

skiem. Na zawodach tych straż nasza zajęła znowu I-sze miejsce kwalifikując 
się do zawodów powiatowych, na których uplasowała się jednak dopiero na 
IV miejscu.

W roku 196S na skutek starań OSP wybudowano obok starej remizy pierw
szy sztuczny zbiornik p-poż., który znacznie poprawił stan zaopatrzenia 
wodnego w centrum wsi.

Rok 1966 był rokiem wzmożonych akcji ratowniczych. Brano udział w 
pożarze lasu w Leśnictwie Jaźwin oraz pożarze budynku gospodarczego pana 
Franciszka Spałka na ul. Mickiewicza. Oba te pożary ugaszono w zarodku. 
Gorzej wypadła akcja ratownicza przy pożarze stodoły u pana Wąsika przy 
ul. Sienkiewicza. Stodoły nie udało się uratować. Ponadto w lipcu oraz wrze
śniu tego roku na skutek długotrwałych opadów likwidowano skutki powodzi 
w rejonie rzeki Mała Panew, która wystąpiła z brzegów.

W roku 1967 straż, za własne fundusze, zakupiła wózek pod motopompę 
i pozostały sprzęt, co znacznie polepszyło sprawność bojową jednostki. Po
nadto systemem gospodarczy urządzono wyciąg do suszenia węży.

W roku 1969 obok starej remizy wybudowano drewnianą szopę na sprzęt 
oraz murowany magazyn na paliwo.

Dużym przeżyciem dla jednostki było otrzymanie w lipcu 1970 roku pierw
szego samochodu marki Lublin, przystosowanego do celów pożarniczych.
Tekst pochodzi ze strony internetowej www.ospstaniszcze.republika.pl

CZEKAMY NA INFORMACJE

Na wszelkie spostrzeżenia i informacje od Państwa, czekam 
codziennie pod numerem telefonu 0697-714-975.
Można też pisać e-maile na adres: pochron@strzelecopolski.pl

http://www.ospstaniszcze.republika.pl
mailto:pochron@strzelecopolski.pl


Miasto i gmina
Leśnica

Od czasu zamknięcia drogi Olszowa -  Zalesie Śląskie, mieszkańcy 
Czarnocina przeżywają koszmar

Droga szybkiego ruchu

Urząd Miasta i Gminy 
Rada Miejska 
Policja
OSP Leśnica
NZOZ
Apteka
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Poczta
Bank Spółdzielczy 
Gminy Zarząd Oświaty 
Leśnicki Ośrodek Kultury
Zakład Gosp. Komun, i Mieszk.

! s .

461-51-81

Wieści z gminy
Od połowy czerwca trwają prace przy 
remoncie drogi na odcinku Olszowa -  
Zalesie Śląskie. Od tego też czasu, 
trasa ta jest zamknięta dla samocho
dów. Tablice informacyjne wskazują 
objazd -  przez autostradę, Łany, 
Ujazd do Sławięcic. Ale mało kto z 
niego korzysta.

NA OKU POLICJI
O tym, że ruch w Czarnocinie jest 

wzmożony, wie oczywiście policja. -  
Przynajmniej dwa razy w tygodniu 
okolice Olszowej i Czarnocina są pa
trolowane przez policjantów z sekcji 
ruchu drogowego Komedy Powiatowej 
Policji ze Strzelec Opolskich -  mówi

Droga w Czarnocinie, mogłaby się nadawać na przyjęcie większego ruchu 
samochodów, gdyby miała grubszg nawierzchnię i przynajmniej metr więcej 
szerokości

- Po co mam się tłuc kilkanaście k i
lometrów dalej -  śmieje się Marian 
Paczkowski, kierowca busa z Gli
wic -  skoro mogę z Olszowej poje
chać albo przez Zimną Wódkę i Sta
ry Ujazd, albo przez Czarnocin. Tak 
niestety myśli większość kierow 
ców, którzy choć trochę znają oko
liczne drogi i w ioski. M ało kto 
przejmuje się tym, że trasy wiodą
ce przez np. Czarnocin i Lichynię, 
nie są przystosowane do tego, żeby 
jeździły po nich samochody więk
sze, niż osobowe, nie mówiąc już o 
tak dużym natężeniu ruchu, jak to 
ma miejsce obecnie.

naczelnik sekcji Sławomir Nowak. -  
Policja sprawdza, czy po tych drogach 
poruszają się samochody z niedozwo
loną prędkością albo nieodpowiednich 
gabarytów. W ostatnim czasie nie 
stwierdzono takich przypadków.

A POBOCZY BRAK...
Drogi w Czarnocinie do najszerszych 
nie należą... wybudowane w latach 
70-tych, teraz już nie są w najlep
szym stanie. Wąski pasek asfaltu, bez 
poboczy, nie jest przystosowany do 
tego, żeby odbywał się po nim tak 
duży ruch. Z każdym kolejnym sa
mochodem, pobocza są coraz bardziej

rozjeżdżone. Przy brawurowej jeź- 
dzie niektórych kierowców, kierują
cy pojazdem jadącym z naprzeciwka 
nie ma wyjścia -  musi się salwować 
ucieczką poza pas asfa ltu . -  
Wjeżdżają nam niemal w płot -  de
nerwuje się mieszkanka Czarnocina. 
A jeżdżąjak szaleńcy -  dodaje jej syn. 
I na dodatek nie miej scowi -  widać po 
tablicach rejestracyjnych: Krapkowi
ce, Opole, Kędzierzyn, Gliwice. 
Najgorsi są chyba ci, którzy jadą bu- 
sami i małymi ciężarówkami, towary 
dowożą. Oni nie liczą się z nikim i 
niczym -  są panami drogi. Tylko cze
kać, aż jakiś wypadek się wydarzy. 
U nas non stop jakieś górki są, zakrę
ty, często nie widać, czy z naprze
ciwka coś jedzie. Lepiej ściągnąć nogę 
z gazu.

ZAMKNĄ CZARNOCIN?
- Wiem jaka jest sytuacja w Czarnoci
nie -  zapewnia starostwa Józef Swa
czyna. -  Ruch tam jest bardzo duży, 
a droga tego nie wytrzyma. Jestem w 
ciągłym kontakcie z komendantem 
policji, monitorujemy, co się tam dzie
je. Mam nadzieję, że od przyszłego 
tygodnia uda się tam zwiększyć ilość 
patroli policji. Zastanawiam się też 
nad możliwością zamknięcia wjazdu 
do wsi -  jechać tamtędy będą mogli 
tylko mieszkańcy. Mogę to zrobić, bo 
to droga powiatowa. I to powiat bę
dzie musiał ponieść koszty jej napra
wy, a już teraz jest tam co robić, nie 
mówiąc o tym, co będzie w przy
szłym roku. Nie wiem skąd weźmie
my na to pieniądze, bo w kasie po
wiatu ich nie ma. Chyba więc najlep
szym wyj ściem będzie zamknięcie tej 
drogi jak najszybciej, żeby nie cze
kać, aż będzie całkiem zdewastowa
na. Trudno, kierowcy spoza Czarno
cina będą musieli jeździć na około -  
jest remont drogi, objazd jest wyzna
czony i należy się do niego stosować.

Kiedy będą wykonywane napra
wy na drodze w Czarnocinie?

- Na pewno nie w tym roku -  tłu
maczy starosta. -  Brakuje pieniędzy.

A g n ie s z k a  Po s p is z y l

MOP-y będą spóźnione

Nagroda i awans
Święto Policji, to dla funkcjonariu

szy tej służby okazja, do uroczystego 
wręczenia nominacji na wyższe stop
nie i odebrania nagród, za wzorową 
służbę. Wśród policjantów wyróżnio
nych podczas uroczystości, która w 
miniony piątek miała miej sce w staro
stwie powiatowym w Strzelcach Opol
skich, byli również funkcjonariusze 
pracujący w leśnickim posterunku. Na 
stopień aspiranta sztabowego w kor
pusie aspiranckim awansował st. asp. 
Sławomir Sokołowski. Nagrodę Mini
stra Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji za wzorową słuzbę otrzymał 
sierż. Bartłomiej Martuszewski.

POS

asp. sztab. Sławomir Sokołowski

Góra św. Anny

Wernisaż zakończył plener
W ubiegłym tygodniu dobiegł końca plener malarski, który tradycyjnie 

odbywał się na Górze św. Anny. Dziesięciu artystów tworzyło obrazy inspi
rowane pejzażami chełmskiego szczytu. Wśród nich była Ludmiła Svazilowa 
z czeskich Czarnosic -  miasta partnerskiego Leśnicy.

Artyści biorqcy udział z plenerze, podczas kończqcego go wernisażu

Do końca lipca miały po
wstać Miejsca Obsługi Pod
różnych wzdłuż autostrady 
przebiegającej przez woje
wództwo O polskie. Tego 
terminu nie udało się do
trzym ać. Kiedy więc po
wstaną MOP-y?

Konic lipca -  taki był planowany 
termin końca budowy MOP-ów. Jed
nak ani jeden, spośród kilkunastu pla
nowanych w naszym województwie, 
nie powstanie w terminie. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
opóźnienia w budowie tłumaczy po
godą. Padające w kwietniu obfite ule
wy spowodowały poślizg czasowy. 
Według Arkadiusza Nazarko z GDD- 
KiA, za około miesiąc prace powinny 
być na ukończeniu.

Na terenie naszego powiatu po
wstają dwa MOP-y. Na 264 kilome
trze autostrady budowane są dwa, zlo

kalizowane naprzeciw siebie i połą
czone wspólnym mostem Miejsca 
Obsługi Podróżnych. Jeden z nich jest 
zlokalizowany po stronie Wysokiej, 
drugi -  po stronie Góry św. Anny. 
Oba mają być MOP-ami drugiej kate
gorii. Na parkingu w Wysokiej będzie 
mogło się zatrzymać 81 samochodów 
osobowych i 10 samochodów cięża

Miejsca Obsługi Podróżnych  
mają mieć trzy kategorie.
I kategoria -  mają to być parkin
gi, jezdnie manewrowe, sanitarne i 
oświetlenie.
II kategoria -  poza tym, co MOP-y 
I kategorii, będą na nich umiejsco
wione stacje paliw, stanowiska ob
sługi pojazdów, obiekty gastrono
miczno-handlowe i informacji tu
rystycznej.
III kategoria -  to miejsca, gdzie 
istnieje możliwość budowy hote
lu, poczty, banku, biura turystycz
nego i ubezpieczeniowego.

rowych bądź autobusów. Po stronie 
Góry św. Anny miejsc dla aut osobo
wych będzie 31, a dla większych po
jazdów -  11.

Zakończenie prac nie oznacza jed
nak, że podróżujący autostradą A4, 
będą mogli się na nich zatrzymać. 
Najpierw  m uszą zostać odebrane 
przez nadzór budowlany -  jak każda 
inwestycja, a może to potrwać nawet 
parę tygodni. Gdy już zostaną ode
brane, to kierowcy będą mieli do dys
pozycji tylko parking i toalety. Pra
ce, które obecnie trwają na MOP-ach, 
to niestety nie budowa stacji paliw 
czy baru. Zlecić ich budowę może 
tylko koncesjonariusz opolskiego od
cinka autostrady. Problem w tym, że 
do tej pory nie został on wyłoniony. 
I raczej nie stanie się to w najbliż
szym czasie. Nie ma więc nadal co 
liczyć na możliwość choćby zatan
kowania samochodu bez zjeżdżania z 
autostrady, na całym odcinku między 
Gliwicami a Wrocławiem.

POS

- Przyjechałam do Was po raz pierwszy. Bardzo mi się tu podoba -  macie 
piękną przyrodę a Góra św. Anny jest niezwykłym miejscem. Mam nadzieję, 
że wrócę tu za rok, jeśli tylko będziecie chcieli mnie zaprosić.

dzielczy w Leśnicy. Czy w tym roku 
stanie się podobnie? Prezes Banku, 
Józef Garbacz widział obrazy i podo
bały mu się. -  Jeśli burmistrz (organi
zator pleneru -  przyp. red.) nie bę
dzie miał nic przeciwko, to chętnie wy
korzystamy te prace przy tworzeniu 
naszego kalendarza.

POS

Ludmila skończyła wydział malar
stwa i konserwacji Akademii Sztuk 
Pięknych w Pradze. Jej ulubionymi 
motywami malarskimi są zwierzęta i 
przyroda -  wszystko, co żyje. Poza 
malarstwem zajmuje się projektowa
niem biżuterii.

W ubiegłym roku prace powstałe 
podczas pleneru, były ozdobą kalen
darza wydanego przez Bank Spół-
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Miasto i gmina

Czy osoby pracujące w Kauflandzie są traktowani jak niegdyś ludzie 
pracujący dla Biedronki? A może jeszcze gorzej?
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Czekają na pieniądze Wieści z gminy
Co jakiś czas, można usłyszeć o 

kolejnej aferze -  wielkie sklepy bez
litośnie wykorzystują swoich pra
cowników. Nie płacą za przepraco
wane godziny, zaniżają stawki, zmu
szają do wykonywania prac ponad 
siły. Do tej pory afery te były z dala 
od nas -  czy aby na pewno?

PLANY BYŁY PIĘKNE...
Z końcem 2004 planowano otwar

cie sklepu Kaufland w Strzelcach 
Opolskich. We wrześniu minionego 
roku rzecznik prasowy firmy -  Jaro
sław Kaduczak -  stwierdził „Mogę 
tylko powiedzieć, że w markecie bę
dzie S0 - 60 etatów. Niektórzy zo
staną zatrudnieni na pół, inni na trzy 
czwarte etatu. Stawiamy na pracow
ników ze Strzelec i okolic”. Za po
średnictwem strzeleckiego Urzędu 
Pracy, zwerbowano ponad 70 osób. 
Szacunkowa pensja za pół etatu mia
ła wynosić 600 -  700 zł.

... RZECZYWISTOŚĆ JUŻ NIE
Firmy obsługujące sklep, takie jak 

ISSP i inne, zatrudniają pracowników, 
którzy dbają o ciągłość zaopatrzenia 
poszczególnych stoisk, prowadzą in
wentaryzację. Zatrudniają ludzi na 
umowę -  zlecenie. W głównej mierze 
są to uczniowie i studenci. Część z 
nich prowadziła inwentaryzację. Pra
cę wykonywali w nocy -  od momen
tu zamknięcia sklepu, do jego otwar
cia następnego dnia. Ich zadaniem 
było policzenie produktów znajdują
cych się na sklepowych półkach. Jed
norazowo inwentaryzacja trwała oko
ło tygodnia. Trzy tygodnie od jej za
kończenia, pracownicy mieli otrzy
mać wynagrodzenie. I tu zaczęły się 
schody.

- Gdy zjawiłam się w biurze w 
Strzelcach, zakwestionowano moją 
umowę -  że źle wypełniona -  opo
wiada jedna z osób prowadzących in
wentaryzację. -  A przecież to oni ją  
wypełniali! Stwierdzili, że nie mogą 
rozliczyć moich przepracowanych 
godzin, bo w umowie nie ma wpisa
nego mojego numeru pracowniczego.

Sama miałam go sobie wymyślić i 
wpisać? -  denerwuje się dziewczyna. 
To jakaś paranoja była. Na umowie 
nie było pieczątki osoby, która z ra
mienia Kauflandu ją  podpisywała. 
Podpisy były nieczytelne.

Gdy już wyjaśniono, w wielkich 
bólach, sprawy rozliczenia godzien, 
okazało się, że nie można wypłacić 
pieniędzy osobie, która nie posiada 
numeru NIP. Większość pracujących 
dla firmy uczniów, takiego numeru 
jeszcze nie miała. Szefowie strzelec
kiego Kauflandu kazali młodzieży te 
numery zdobyć. Sęk w tym, że o nu
mer NIP dla pracownika, może wy
stąpić pracodawca -  w tym przypad
ku właśnie Kaufland Polska Markety 
Sp. z o.o. Sp. k. Gdy młodzi ludzie 
dowiedzieli się o tym w Urzędzie Skar
bowym, poprosili, żeby firma wystą
piła do Urzędu Skarbowego, o nada
nie numerów NIP. Ta odmówiła tłu
macząc, że to leży w interesie pra
cowników, a nie firmy. Ale oczywi
ście bez numeru NIP, pieniędzy nie 
wypłacą. Kolejne błędne koło... Na 
problemy z wypłatą pieniędzy, spo
wodowaną brakiem numeru NIP tra
fiły zarówno osoby zajmujące się in
wentaryzacją, jak i dbające o zaopa
trzenie na stoisku.

NIE SŁYSZELIŚMY 
O PROBLEMACH

Firmy, rekrutujące pracowników 
obsługujących Kaufland, współpra
cują też z Powiatowym Urzędem Pra
cy w Strzelcach Opolskich.

- Część osób przez nich zatrud
niona to bezrobotni zarejestrowani w 
urzędzie -  powiedziała nam pracow
nica PUP. -  Inne osoby same tę pracę 
znajdują. Jak na razie słyszeliśmy tyl
ko o jednym przypadku opóźnienia 
wypłaty należności, z powodu nie 
podania przez pracownika numeru 
konta. P ien iądze były w ysłane 
pocztą, dlatego to trwało dłużej.

TO NIE SPRAWA DLA PIPU
W Państwowej Inspekcji Pracy w 

Opolu, o problemach osób pracujących

dla Kauflandu wiedzą od dawna. W 
marcu PIP stwierdził, że „markety nie
mieckiej sieci Kaufland na Opolsz- 
czyźnie wykorzystywały pracowni
ków”. W Nysie, Brzegu i Strzelcach 
Opolskich inspekcja stwierdziła m. in., 
że zatrudnieni pracowali dłużej, niż 
odnotowano to w ewidencji, pracodaw
ca nie zapewniał im gwarantowanego 
odpoczynku (między jednym a dru
gim dniem pracy powinno być co naj
mniej II  godzin odpoczynku), pra
cownicy przekraczali limit godzin nad
liczbowych (pracowali więcej niż 48 
godzin tygodniowo), stwierdzono nie
przestrzeganie pięciodniowego tygo
dnia pracy. Nadużycia dotknęły 30 
procent zatrudnionych (na 178 osób). 
Krzysztof Kowalczyk, starszy in 
spektor Okręgowej Inspekcji Pracy 
stwierdził, że „było to działanie świa
dome, bo wszystkie one zmierzały do 
ograniczenia kosztów firmy, głównie 
kosztem pracownika. Ponieważ skle
py zatrudniały za mało osób w sto
sunku do pracy, która była do wyko
nania, ludzie pracowali dłużej niż po
winni. Niektóre czynności - jak na 
przykład włączanie alarmu czy prze
jęcie obsługi kasowej - nie były wyka
zywane w ewidencji. A przecież przy
gotowanie miejsca pracy też jest pracą. 
(...) nagminnie przekraczano też do
puszczalny wymiar nadgodzin. Sprze
dawca był zatrudniany na pół etatu za 
12,S0 zł za godzinę, a resztę wymiaru 
czasu pracy wypełniała mu umowa cy
wilnoprawna z agencją pracy tymcza
sowej za 4,S0 za godzinę. W efekcie 
pracownik dostawał o 8 zł mniej i pra
cował dłużej, bo przy umowie cywil
noprawnej czasu pracy nie trzeba ewi
dencjonować.”

Jednak wszystkie te zarzuty do
tyczą pracowników etatowych. A co 
z tymi zatrudnionymi na umowę -  
zlecenie? Oni nie podlegają przepi
som prawa pracy, lecz kodeksu cy
wilnego, a one nieco się różnią. Jed
nak tak czy siak, za wykonaną pracę 
należy się wynagrodzenie. I tłumacze
nie, że pracownik nie ma numeru NIP, 
nie ma tu nic do rzeczy.

Ag n ie s z k a  Po s p is z y l

Strzelce Opolskie

Łamigłówki bez tajemnic
U czeń szóstej k lasy  Publicznej Szkoły Podstaw ow ej nr 7 

w Strzelcach Opolskich - Roman Stasiński będzie reprezentował nasz kraj na 
XIX Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Lo
gicznych, k tóre odbędą się w dniach 26 -  27 sierpn ia 200S roku 
w Paryżu. O zakwalifikowaniu się Romana Stasińskiego zdecydowało zajęcie 
drugiego miej sca w finale kraj owym konkursu (w kategorii C1 czyli uczniowie 
klas V -  VI szkół podstawowych), który w dniach 21 -  22 maja odbył się we 
Wrocławiu. Organizatorem polskiej części konkursu była Politechnika Wro
cławska.

Burmistrz Strzelec Opolskich podjął decyzję o dofinansowaniu udziału 
ucznia w międzynarodowym finale konkursu w Paryżu.

Zakwalifikowanie się Romana Stasińskiego do reprezentacji naszego kraju, 
to nie jedyny do tej pory sukces ucznia. Warto wspomnieć o IV miejscu w 
Polsce w Konkursie Matematycznym ALFIK (2004), I miejscu w kraju w 
Konkursie Matematycznym MET 200S, I miejscu Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego (200S), II miejscu w kraju w Konkursie Matematycznym 
„Kwadratura Koła” (200S) oraz o uzyskaniu tytułu finalisty Wojewódzkiego 
Konkursu Polonistycznego (200S).

GZOiW

Podwodne marzenia
Strzelecka sekcja płetwonurków otrzymała propozycje wspólnych ćwi

czeń z PSP w kamieniołomach. Do końca wakacji nurkowie planują przede 
wszystkim wyremontować i zaadoptować pomieszczenia przy straży w 
Strzelcach Opolskich.

- Chcemy, aby wszystko było skończone do września. Dużo zawdzięcza
my Urzędowi Miasta i Janowi Boguszowi, który wspiera nas finansowo i 
pomysłami. Chociaż jest ciężko nam się zgrać, bo każdy z nas pracuje, to 
dajemy od siebie tyle ile możemy. Chcielibyśmy stworzyć tutaj bazę taką jak 
w Krakowie -  mówi Sergiusz Kucharz, dowódca płetwonurków.

- Zależy nam też na pozyskaniu młodych, rozsądnych ludzi, najlepiej od 
18 roku życia, którzy doglądaliby tej bazy. Osoby chętne nie muszą mieć 
karty pływackiej ani doskonale pływać, my możemy ich przeszkolić na kursie 
nurkowym. Chętni mogą zdać I stopień. Równocześnie poszukujemy spon
sora, bo sprzęt jest drogi. Od strażaków z PSP otrzymaliśmy dwie sprężarki, 
które sami sobie wyremontowaliśmy. Cieszymy się ze wszystkiego, gdyż jak 
na razie mamy niecałe 2 komplety do nurkowania -  dodaje Sergiusz Kucharz - 
Aby zarobić na potrzebne akcesoria nurkowe sekcja, chętnie podejmie się 
takich prac jak na przykład oczyszczanie stawów np. dla wędkarzy.

W najbliższych czasie członkowie sekcji zaplanowali nurkowanie na Helu 
oraz m.in. na wraku „Jan Heweliusz”. - Stale szukamy nowych, ciekawych 
miejsc - zapewnia dowódca sekcji.

a k p

Podróż sentymentalna
Alfons Schnura znany jest miesz

kańcom Strzelec Opolskich ze swoich 
historycznych pasji i niekonwencjo
nalnych pomysłów. Ostatnio, pan Al
fons, postanowił odwiedzić miejsce, 
gdzie rzuciła go wojenna zawierucha.

- Jako czternastolatek musiałem 
uciekać w 194S roku na Zachód -  
mówi Alfons Schnura -  Razem z ko
legą, Józkiem Krzykiem dotarliśmy 
po wielu perypetiach do miejscowo
ści Oelsa. Tam chodziliśmy od domu 
do domu w poszukiwaniu pracy i chle
ba. Nie było łatwo, w końcu trafili
śmy do kościoła, gdzie znalazł nas 
ksiądz i skierował do jednego z go
spodarstw. Mimo, że gospodarze, ro
dzina Maeschker, mieli już pomocni
ków do pracy, to nas przyjęli. W go
spodarstwie była również dziewczy
na, na którą wołaliśmy Liselotte, po
chodziła z okolic Wrocławia.

Po zakończeniu wojny Alfons 
Schnura wrócił do rodzinnych Strzelec 
i rodziców, po latach postanowił od
szukać gospodarzy, którzy pomogli 
mu w niedoli i odnaleźć koleżankę 
sprzed lat, Liselotte. Niestety, państwo 
Maeschker już nie żyli, ale dzięki Czer
wonemu Krzyżowi udało znaleźć się 
dziewczynę. Okazało się, że napraw
dę nazywa się Charlotte, po wojnie 
wyszła za mąż i mieszka obecnie pod 
francuską granicą. Kilka lat temu udało 
się nawiązać z nią kontakt listowny.

- Charlotte bardzo ucieszyła się, że 
ją  odnalazłem -  mówi pan Alfons -  
Cały czas do siebie dzwonimy, posta
nowiliśmy, że spotkamy się w gospo
darstwie w którym pracowaliśmy i po
wspominamy. Niestety ze względu na 
wiek, ponad 80 lat, Charlotte nie mo
gła przyjechać w tym roku do Oelsy, 
ja  byłem tam w połowie lipca. Odwie-
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Pamiqtkowe zdjęcie z 1945 roku, W białej bluzce - Charlotte, obok niej (w 
czapce) stoi Alfons Schnura

dziłem kościół, gospodarstwo w któ
rym pracowaliśmy i wszystkie miej
sca, z którymi związane są wspomnie
nia z dzieciństwa. Niejedna łza zakrę
ciła mi się w oku. Z podróży Alfons 
Schnura przywiózł sporo zdjęć, które 
zamierza przesłać do Charlotty.

- Zrobiłem taką małą książeczkę -  
pokazuje pan Alfons -  Wkleiłem do 
zeszytu stare zdjęcie, zrobione jesz
cze podczas wojny, oraz wszystkie, 
które przywiozłem z tegorocznej pod
róży, wszystko jest dokładnie opisa
ne, wyślę je Charlottcie, na pewno się 
ucieszy. Chciałbym się z nią spotkać, 
choć mieszka bardzo daleko, to chyba 
jednak się do niej wybiorę, mamy wie
le wspomnień z wiązanych z wojenną 
niedolą, ale też dużo dobrego wyda
rzyło się w naszym życiu, tematów 
do rozmowy na pewno nie zabraknie.

AOP
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CAR-MOT
AUTO CZĘŚCI

SKLEPY MOTORYZACYJNE
części do wszystkich modeli
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E Strzelce Op., ul. Krakowska 43, tel. 461-34-05 E 
Zawadzkie, ul. Opolska 70 ,463-45-40re
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B STACJA PALIW

ul. 1-Maja 61, tel. 695-421-892 
Najwyższa jakość paliw w dobrej cenie

SALON ROWEROWY
Rowery turystyczne, górskie, dziecięce, specjalistyczne 

SKUTERY
Pl. Targowy 4, tel. 461-27-07
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To się opłaca!

e x o t ic g r e e n
uitzendorganisatie

Strzelce Opolskie 
ul. Marka Prawego 11 

tel. 77/4402449  
Opole, ul. Damrota 7 

lei. 77/423 1610 
Zapraszamy

I Wymagany paszport niemiecki

ULOTKI A4
papier: kreda 150 g, druk: jednostronnie pełny kolor

1000 szt - 520 zł
cena netto

CE NT RUM
POLIGRAFII

Strzelce Opolskie, ul. Piłsudskiego 9

tel.0774630440w.202
e-mail: poligrafia@strzelecopolski.pl

Z przyjemnością informujemy Państwa o otwarciu naszego 
Oddziału w Zawadzkiem.

Oferujemy pełny zakres usług w zakresie prowadzenia ksiąg 
podatkowych i rachunkowych oraz doradztwa podatkowego

BIURO RACHUNKOWE * DORADCA PODATKOWY 
mgr Jerzy Kowalski

Zawadzkie, ul. Ks. Wajdy I, tel. 404-8S-12 
Strzelce Op., ul. Powstańców Śl. 26, tel. 461-04-30

Sprzedam karuzelę 
Tel. 4616-732 
0694-950-248

Posiadamy certyfikat 
MGIP nr 674/1B

Praca dla osób do 45 lat z paszporten
DZWOŃ, A ZAPOZNASZ SIE BLIŻEJ Z NASZYMI OFERl

I Zapewniamy: Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie 6,69 €/h netta układanie kwiatów w bukiety
- ubezpieczenie cebulki
- transport drukarnie stolarnie
- bardzo dobrą opiekę i pomoc hurtownie art. spożywczych

ze strony pracodawcy chłodnie - praca przy serach
Kontakt: tel. 077/4 410 410; 077/453 75 81, tel. O 604 52 12 33; 
Opole, ul. Żeromskiego 2a (naprzeciwko KINOPLEKSU)

Zapewnimy C! pracę, która uczyni Cię niezależnym finansowo
4 Opole 077/45 13 860

- 4  Olesno (budynek TP S.A. 
034/35 04 165

Ciekawe oferty w sierpniu I 
Zadzwoń konieczniel

radai/y
*  UJ0R&

w
P r a e ^ ą  w  H o l a n d i i

Wymagany paszport niemiecki Certyfikat MGPfPS nr 385.

S trze lce  O p . 
I  V J  a&404 95 30 

ul. Dąbrowskiego 2

* ksero * druki 
* pieczątki * oprawy 

* art. papiernicze

^ T R f i N Z I T k .
PRZE ÓZO ÓB 

od w kazany adre : 
Niemcy, Holandia, Bel ia, Dania 

mikrobu ami z klimatyzacj
Zdzieszowiceul.Osadników17
Tel.484-72-77,
0603-195-053,0601-828-521

Praca w Holandii dla osób do 35 roku życia
► Atrakcyjne oferty pracy
► Zapewniamy transport i mieszkanie 
►Wysokie zarobki

Wymagany paszport niemiecki 
m a n k r a c h t  Kontakt Strzelce Opolskie 
* u l K o łła ta j a 3 tel . 077/463- 81 - 34

Posiadamy certyfikat 
Ministerstwa 
Gospodarki i Pracy 
nr 1313/1b

AUTORYZOWANY SERWIS OGUMIENIA Sp.j.
tel/fax 461-90-73, 0-604-524-40E

47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 35a

dowalanie kół 
pompowanie kół azotem 
prostowanie felg 
aluminiowych

E K O - Ś N I E Ź M

FARBY, LAKIERY 
KLEJE
DOCIEPLENIA, T j l  
TAPETY 
KASETONY 
PŁYTY KART.-G

HEMIA BUDOWLANA
47-100 Strzelce Op. ul. Ujazdowska 78 

tel. (077) 461 46 38, fax: (077) 461 27 30

ŚNIEŻKA® S J i .

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA 
KONKURENCYJNE CENY

Z a p ra s z a m y  r ó w n ie ż  do n a s ze g o  s k le p u  f irm o w e g o  
S trz e lc e  O p . ul. W a ło w a  7 , I p.

W  o fe rc ie  b a rd zo  ta n ia  c h e m ia  g o s p o d a rc z a  i k o s m e ty k i

mailto:poligrafia@strzelecopolski.pl


S a m o c h o d y  U ż y t k o w e

TERAZ ZYSKASZ WIĘCEJ

Autoryzowany 
Dealer Samochodów VW
ul Opolska 2C 
49-120 Sławice
tel. 77/45147 60 w. 0115,0182 
www.lellek.com.pl, e-mail: vw@lellek.com.pl

PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA

C IĘ Ż A R O W A , A LŻEJSZA
O VAT

Nowa ŚkodaOctavia Combi Premia

Tylko teraz, do 21 sierpnia 2005 r., Nowa Skoda Octavia Combi Premia 
dostępna w wersji 4-osobowej z pełnym odliczeniem podatku VAT.

Szczegóły znajdziesz na www.skoda-auto.pl

ŚkodaKredyt
VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

Auto Lellek Plus
ul. Portowa 2,
44-100 Gliwice, 
centrala: +48 32 3356300, 
fax: +48 32 3356304, 
e-m ail: g liw ice@ lellek.com .pl

Zapraszamy:
Salon:

pn.-pt. 8 .0 0 - 18.00 
so. 8 .00-14.00

Serwis:
pn.-pt. 7 .00 - 18.00 
so. 7.00 -  14.00

kZYT PAPlETłO* PUBOWYCH

Blok rysunkowy A4 teczka lakierowana

ZESTAW KREŚLARSKI wycinanka A5

UNIpap eko A4 +  2 zakładki gratis
saszetki szkolne

12 kolorów

FLAMASTRY
DWUSTRONNE, 6 kolorów

brystol 50x65
kolorowy

Plastelina
6 kolorów Astra AS

http://www.lellek.com.pl
mailto:vw@lellek.com.pl
http://www.skoda-auto.pl
mailto:gliwice@lellek.com.pl


Miasto i gmina

Dwudniowym festynem, 30 i 31 lipca, działacze Ludowego Klubu Sportowego 
„Tęcza” w Szymiszowie uczcili 25-tą rocznicę oddania do użytku hali sportowej

25 lat minęło
LKS „Tęcza” powstał w maju 

1977 roku, a jego założycielami i po
mysłodawcami sportowej idei byli: 
Erich Schiwietz, Antoni Maziarz, 
Antoni Malcherek, Adam Chuptyś, 
Henryka Fusiarz, Józef Kaczor i 
Grzegorz Pawlus.

Już w listopadzie 1977 roku poja
wił się pomysł budowy hali sporto
wej, która służyłaby zawodnikom i 
wszystkim mieszkańcom wsi. Powstał 
więc komitet budowy i rozpoczęto za
łatwianie formalności. Koniec lat sie
demdziesiątych nie był najlepszą porą 
na rozpoczynanie inwestycji, braki na 
rynku materiałów budowlanych były 
spore, ale zapaleńcy z Szymiszowa 
niewiele sobie z tego robili.

- Obiekt powstał w czynie spo
łecznym -  mówi prezes LKS Tęcza, i 
inicjator budowy, Erich Schiwietz -  
Budowali go sami mieszkańcy, dużo 
materiałów otrzymaliśmy od dobrze 
wtedy prosperujących strzeleckich 
zakładów przemysłowych i gminy. 
Tylko bardzo specjalistyczne prace 
w ykonyw ały firm y zew nętrzne. 
Trzeba przypomnieć, że w miejscu, 
gdzie teraz stoi budynek było po pro
stu dzikie wysypisko śmieci, rosły 
tam drzewa. Uporządkowaliśmy te
ren, powstało najpierw boisko, w 1979

roku, a następnie hala z zapleczem. O 
mały włos, a mielibyśmy jeszcze korty 
tenisowe. Hala została oddana do 
użytku dokładnie 1 maja 1980 roku, a 
więc 2S lat temu. Po reformie oświa
ty mamy w Szymiszowie gimnazjum, 
jednak nie ma ono sali sportowej. 
Władze gminy zwróciły się do klubu 
o udostępnienie szkole naszego obiek
tu. W zamian gmina miała dokony
wać remontów, jednak gdybyśmy

sami nie wzięli się za odnowienie sa
nitariatów, oczywiście w czynie spo
łecznym, to niewiele zostałoby tu zro
bione. Szkoła ponoć nie ma pienię
dzy, dobrze, że znaleźliśmy wsparcie 
w wiceburmistrzu Kostrzewie, któ
remu serdecznie dziękuję za pomoc.

Na weekendowe święto do Szy- 
miszowa przybyli przedstawiciele 
najwyższych władz województwa, z

marszałkiem Grzegorzem Kubatem na 
czele.

Marszałek Kubat wręczył Kry
stynie Maderze i Bolesławowi Cy
buli medale „Zasłużony dla Opolsz
czyzny”, jako dowód uznania i po
dziękowania za pracę na rzecz spo
łeczności lokalnej. Specjalne podzię
kowania za wspieranie LKS „Tęcza” 
oraz ciągły rozwój klubu z rąk mar
szałka Kubata odebrali również: Georg

Patola, Marcin Wiśniowski, Józef 
K aczor, Zygfryd M róz, M arek 
Szproch, Antoni Malcherek, Marek 
Wojs, Karol Cebula, oraz strzelecki 
PKS i Opolwap. Pamiatkowy puchar 
od rady sołeckiej i replikę dawnego 
pistoletu od marszałka Kubata otrzy
mał prezes klubu Erich Schiwietz.

Działalność klubu i jego prezesa 
została jednak doceniona nie tylko w 
skali powiatu, czy województwa. 
Erich Schiwietz odebrał również „Pla
tynowy Laur Umiejętności”, nagrodę 
przyznawaną przez specjalną kapi
tułę. Jest to najwyższy wyraz uzna
nia dla działalności społecznej, nie
konwencjonalnych rozwiązań i po
mysłów. W skali kraju taką nagrodę 
otrzymuje tylko kilka instytucji. Sło
wa uznania dla klubu i j ego działaczy 
wyrażali praktycznie wszyscy za
proszeni goście, a wśród nich staro
sta strzelecki Józef Swaczyna, wice
burmistrz Strzelec Opolskich Ginter 
Kostrzewa, przewodniczący Woje
wódzkiego Związku LZS Władysław 
Czaczka.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
strażakom ochotnikom i policji za 
wzorowe zabezpieczenie imprezy.

- Dzięki pracy policjantów i stra
żaków my i nasi goście mogli czuć się 
naprawdę bezpiecznie podczas impre
zy -  mówi Erich Schiwietz -  Rów
nież nasza pani świetlicowa Danuta 
Najdrowska zadbała o piękny program 
artystyczny. Organizacyjnie i finan
sowo wsparł nas również pan Jerzy 
Wojtczak, za co serdecznie dziękuję. 
Słowa podziękow ania należą się 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację tej imprezy.

Drogowa pułapka
Kierowców, jadących z Rozmie- 

rzy do Grodziska, może spotkać bar
dzo niemiła niespodzianka. W kępie 
trawy rosnącej na drodze znajduje się 
spory kamień, który jest zupełnie nie
widoczny dla kierowców.

Jeden z użytkowników tej drogi 
przesłał nam zdjęcia głazu, który wy
staje ponad 2S centymetrów ponad 
nawierzchnię drogi.

Niejedna miska olejowa i zawie
szenie nadaje się na złom po przeje
chaniu tą  drogą. Jej właściciel powi
nien chyba zadbać o bezpieczeństwo 
kierujących.

Najpiękniejsze domostwa
Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą posesję w gminie Strzelce Opol

skie. Do konkursu zgłoszono 20 obejść, 13 w kategorii „Najładniejsza posesja 
na nieruchomości” @do 1 ha pow.) i 7 w kategorii „Najładniejsza zagroda wiej
ska gospodarstwa rolnego”.

I miejsce - posesja Gizeli i Krystiana Wystrachów z Warmqtowic

Wśród posesji na nieruchomości do 1 hektara powierzchni, jury przyznało 
I miejsce i nagrodę wartości 3S0 zł obejściu państwa Gizeli i Krystiana Wy-

II miejesce - posesja Teresy i Jana Sztapów z Rozmierki

strachów z Warmątowic. II miejsce i nagroda wartości 2S0 zł trafiła do Teresy 
i Jana Szłapów z Rozmierki. Komisja przyznała też dwa równorzędne III

III miejsce - posesja Renaty i Waldemara Skoberla z Suchej

miejsca @i nagrody wartości 1S0 zł) -  dla posesji Renaty i Waldemara Skoberla 
z Suchej oraz dla posesji Renaty i Walentego Koj z Grodziska.

III miejsce - posesja Renaty i Walentego Koj

W kategorii „Najładniejsza zagroda wiejska gospodarstwa rolnego” jury 
postanowiło przyznać jedynie dwa drugie miejsca @i nagrody o wartości 2S0 
zł) dla gospodarstwa Teresy i Huberta Ochwat z Kadłuba Pieca oraz Jadwigi i 
Jana Kałka z Osieka.

AOP POS



Nr 31 (321)

Miasto i gmina

Mieszkańcy Niezdrowic remontują swoją kapliczkę

Nowy dach i nie tylko
Od wiosny trwają prace przy ka

pliczce w Niezdrowicach. Wiekowy 
budynek wymagał remontu. Koniecz
ne było wykonanie nowego poszy
cia dachu kap licy  i w ieżyczki 
dzwonnicy, a także tynku na ze
wnątrz budynku.

- W tej chwili robimy dach ka
pliczki -  powiedział proboszcz ujaz
dowskiej parafii, do której również 
należą Niezdrowice -  ks. Werner 
Szygula. -  Zdjęty został stary dach, 
położona jest już nowa więźba, któ
ra jest przykryta folią. Na to będzie 
położona blacha. Nie jest to nowość 
-  wcześniej dach kapliczki też był 
pokryty blachą. Tak samo wygląda

na wieżyczce dzwonnicy -  ona też 
już jest pokryta drewnem, teraz ko
lej na położenie blachy.

Z murów kapliczki zbito tynk -  
można dokładnie zobaczyć, jak bu
dynek był budowany (częściowo z 
kamienia, częściowo z cegieł). -  To, z 
czego budowano, było uzależnione od 
finansów -  tłumaczy proboszcz. -  Jak 
się dokładnie przyjrzeć, to można 
zobaczyć, jakie to jest budulec -  ka
mienie polne czy jakiś inny.

Prace przy renowacji kaplicy, 
wykonują w większości mieszkańcy 
Niezdrowic. Z ich pieniędzy zostały 
też zakupione potrzebne do tego ma
teriały.

Fasada remontowanej świątyni

Kiedy wszystkie roboty zostaną 
zakończone? -  Mamy nadzieję, że do 
zimy -  mówi ks. Szygula. -  Na pew
no chcemy zrobić teraz dach, później 
-  tynkowanie. Jeśli nie uda się przed 
zimą pomalować budynku z zewnątrz, 
to trudno -  zrobimy to w przyszłym 
roku. Coraz więcej miejscowości za
czyna dbac o lokalne zabytki. I do
brze, bo w przypadku małych kapli
czek próżno liczyć na fundusze inne 
niż pochodzące od mieszkańców.

Nie wiadomo, w którym dokładnie 
roku, została wybudowana kaplicz
ka w Niezdrowicach. Na stojącym 
obok krzyżu umieszczona jest data 
1910, ale prawdopodobnie budynek 
świątyni jest starszy. -  Nigdzie nie 
znalazłem konkretnej daty je j zbu
dowania -  opowiada ks. Werner 
Szygula. -  W żadnym archiwum, 
starych dokumentach, nie natrafi
łem choćby na ślad budowy kaplicy.

Wyglqd obecny kaplicy Ag n ie s z k a  Po s p is z y l

Do września wypięknieje
Szkoła podstawowa w Zimnej Wód

ce już od kilku lat dopraszała się o re
mont. Konieczne były nie tylko po
wierzchowne prace „kosmetyczne”, ale 
grubsza inwestycja. Udało się ją  rozpo
cząć z końcem czerwca. Przez całe wa-

kacje ekipy budowlańców będą remon
tować budynek. A jest tam co robić... 
wykonane będzie ocieplenie zewnętrz
ne, malowana będzie elewacja, wymie
niane okna. Będą wstawione też nowe 
drzwi. Wyremontowane zostaną scho

dy wejściowe. Zbudowane z betono
wych płyt, z upływem czasu zostały 
zniszczone -  woda i mróz zrobiły swoje 
-  popękane płyty stawały się coraz 
bardziej niebezpieczne.

Z mniejszych robót, wewnętrz
nych, trzeba przeprowadzić naprawę 
systemu wentylacyjnego. Poza tym 
trzeba uzupełnić betonową opaskę, 
biegnącą wokół budynku, która chro
ni szkołę przed wilgocią i zalewaniem 
przez wody deszczowe.

Prace przy remoncie szkoły w 
Zimnej Wódce rozpoczęły się pod 
koniec czerwca -  w okolicach 20-go. 
Zakończenie planowane jest na poło
wę sierpnia, tak że na pewno ucznio
wie, którzy przyjdą do szkoły I-go 
września, nie zastaną placu budowy, 
ale ładnie wyremontowany budynek.

Koszt prac, wynosi około 130 ty
sięcy złotych. Całość środków pocho
dzi z kasy gminy Ujazd.

W chwili obecnej szkoła jest już 
zagruntowana i przygotowana na po
łożenie tynku. A uczniowie z Zim
nej Wódki twierdzą, że szkoła już te
raz im się podoba. - Fajnie, że tak ją  
nam w yszykują - zapewnia Ania, 
uczennica tej placówki.

p o s

Strzelec Opolski 13

Wieści z gminy

Balcarzowice, Niezdrowice

Budują chodniki
W Niezdrowicach i Balcarzowicach powstają nowe chodniki. Jest to moż

liwe dzięki współpracy gminy i powiatu. Gmina ponosi koszty wykonania 
robót, a powiat sfinansował zakup materiałów.

Budowa w Niezdrowicach...

W Niezdrowicach będzie wykonane 300 metrów chodnika. Powiat prze
znaczył na ten cel krawężniki, kostki i obrzeża o wartości 20 tys. zł. W 
Balcarzowicach długość nowego chodnika to 400 metrów. Materiały potrzeb
ne do jego budowy kosztowały 19 tys. zł.

Gmina sfinansowała prace budowlane.
POS

Remont Ośrodka Kultury
W Miejsko -  Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe trwają prace re

montowe. Na razie malowane są sale biblioteczne. Na swoją kolej czekają 
korytarze, oddział dla dzieci i duża 
sala. Na inne prace brakuje pienię
dzy. Fundusze na remont pochodzą 
z M-G Ośrodka Kultury, który dofi
nansowywany jest z Urzędu Miasta 
i Gminy w Ujeździe.

- W czasie wakacji jest mniejszy 
ruch, dlatego remont zaplanowaliśmy 
właśnie na ten okres. W ciągu roku 
szkolnego więcej osób korzysta z bi
blioteki, zwłaszcza uczniowie, któ
rzy przychodzą wypożyczyć lektu
ry. Także na sali odbywają się różne 
zajęcia. Jest prowadzony aerobik, 
kurs tańca, swoje próby ma tam gru
pa taneczna Hexy i zespół Froshinn.
-  powiedziała dyrektorka Ośrodka, 
pani Grażyna Kocenda. -  Wcześniej 
wszyscy byli informowani o niedo
godnościach związanych z remontem 
i mogli wypożyczyć sobie więcej 
książek niż zawsze.

- Praca jest trochę czasochłonna. -  
mówi malarz, pan Zygmunt Cedor -  
Trzeba zeskrobać starą farbę, wygładzić ściany i dopiero wtedy można zacząć 
malowanie -  wyjaśnia.

Zakończenie remontu planowane jest pod koniec sierpnia, żeby we wrze
śniu mogły zacząć się zajęcia, a uczniowie bez przeszkód mogli korzystać z 
księgozbioru biblioteki. Ale to nie koniec zmian w M-G Ośrodku Kultury w 
Ujeździe. W przyszłości planowana jest przebudowa dużej sali. Sporządzo
ny jest nawet plan tej przebudowy, ale na razie brakuje funduszów na jego 
realizację. Trzeba więc cierpliwie czekać aż pieniądze się znajdą. Miejmy 
nadzieje, że wkrótce to nastąpi.

KK

Zygmund Cedor przy pracy
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Wybory nowego burmistrza Zawadzkiego już w najbliższą niedzielę. 
Komitety wyborcze zgłosiły trzech kandydatów na to stanowisko. Każdy z 
nich stara się przekonać do siebie jak największą liczbę wyborców.

Kampania trwa
30 lipca w niedzielę ubiegający 

się o fotel burm istrza: E lżb ieta  
Raczkowska, Mariusz Stachowski 
i Walter Plank, mieli możliwość za
prezentowania swoich programów 
mieszkańcom Zawadzkiego.

Po zawodach sportowych na bo
isku przy ul. Powstańców Sl. Wy
borcy zapoznali się z planami kan
dydatów, mieli również możliwość 
zadawania im pytań.

MAM DWIE WADY, 
JESTEM UPARTY I SZCZERY

W w yn iku  lo so w a n ia  jak o  
pierw szy zaprezentow ał się M a
riusz Stachowski, pełniący obecnie 
obowiązki burmistrza.

Mariusz Stachowski, ma 43 lata, miesz
ka w Kielczy, obecnie pełni obowiązki 
burmistrza.

- N ie chcę obiecywać cudu -  
mówił Mariusz Stachowski -  Wszy
scy wiemy, że sytuacja budżetowa 
nie jest najlepsza, jednak trzeba zro
bić wszystko, aby w przyszłości to 
się zmieniło. Budżetu nie można 
modyfikować populistycznie, do
raźnie. Chciałbym powiedzieć, że 
już w tej chwili udało się „ruszyć” 
kilka ważnych dla gminy tematów. 
M.in. plan zagospodarowania prze
strzennego, bez którego nie może
my liczyć na zainteresowanie inwe
storów, dokumentację techniczną 
kanalizacji czy plan rozwoju lokal
nego, który w każdej gminie powi
nien być swego rodzaju biblią. Mo
dernizowane będzie również oświe
tlenie uliczne. Zabieg ten pozwoli 
na znaczne oszczędności energe

tyczne. Wszystko wymaga czasu i 
cierpliwości. Wierzę, że Zawadzkie 
może być gminą atrakcyjną, jednak 
nie stanie się to z dnia na dzień.

NIE TYLKO MĘŻCZYŹNI 
NADAJĄ SIĘ DO RZĄDZENIA

Jedyną panią w męskim gronie 
kandydatów jest Elżbieta Raczkow
ska, która również zachęcała wy
borców do oddania na n ią  głosu.

- Obserwowałam jako radna obec
nej kadencji pracę burmistrza, i uwa
żam, że dość dobrze orientuję się w 
problematyce samorządu -  mówiła

Elżbieta Raczkowska, m a S2 lata, 
mieszka w Zawadzkiem, jest nauczy
cielką w ZSS w Zawadzkiem, radna 
obecnej kadencji

Elżbieta Raczkowska -  Mój program 
jest krótki: przede wszystkim ko
nieczny jest plan zagospodarowania 
przestrzennego i rozwoju gminy. 
Będę się również starać, aby miejsca 
pracy nie znikały w Zawadzkiem, ale 
aby ich przybywało. Widzę wiele 
możliwości powstania u nas małych 
i średnich firm. Gwarantuję również, 
że nie będzie żadnych zmian w sieci 
oświatowej. Poza tym, uważam, że 
kobiety równie dobrze nadają się do 
rządzenia jak mężczyźni. W historii 
Zawadzkiego mieliśmy tylko jedne
go naczelnika -  kobietę, to zdecydo
wanie za mało.

JESTEM CZŁOWIEKIEM 
CZYNU

O fotel burm istrza ubiega się 
również Walter Plank, burm istrz 
poprzedniej kadencji.

- Od trzech lat słyszymy, że nie 
ma pieniędzy -  mówił Walter Plank 
-  Okoliczne gminy rozw ijają się, 
inw estują, w Kolonow skiem  ma 
powstać kryta pływ alnia, W ielo
wieś czy D obrodzień doskonale 
sobie radzą, a Zawadzkie je s t w 
stagnac ji. P rzygo tow ałem  p lan  
rozwoju na najbliższy rok i kolejną

Walter Plank, ma 63 lata, mieszka w 
Zawadzkiem, w poprzedniej kaden
cji pełnił funkcję burmistrza Zawadz
kiego, obecnie jest asystentem posła 
Helmuta Paździora.

kadencję, wśród najważniejszych 
zadań znajdują się: skuteczne po 
zysk iw an ie  środków  zew n ętrz 
nych, usprawnienie pracy urzędu, 
budowa kanalizacji i ścieżki rowe
ro w e j. B ardzo  w ażne  j e s t  też  
udzielanie ulg przedsiębiorcom, w 
poprzedniej kadencji bez mrugnię
cia okiem umorzyłem 1,S m iliona 
złotych zaległych podatków H u
cie, dzięki temu zakład mógł prze
trwać. Jestem człowiekiem z du
żym doświadczeniem sam orządo
wym i gotowało się we mnie, k ie 
dy przez trzy lata słyszałem , że 
nie ma inwestycji, bo nie ma p ie
niędzy.

W szyscy kandydaci apelowali 
do wyborców o wzięcie udziału w 
niedzielnych wyborach i zapewnia
li, że zrobią wszystko, aby gmina 
Z aw adzkie w yszła  z im pasu , a 
mieszkańcom żyło się lepiej. Kto 
zdobędzie najw iększe zaufanie i 
będzie rządził przez najbliższy rok 
w Zawadzkiem, okaże się już w nie
dzielę.

A O P

Kapliczka poświęcona
26 lipca, w imieniny św. Anny, 

patronki Opolszczyzny, w kościele 
pw. Świętej R odziny odbyła się 
szczególna uroczystość.

Poświęcona została kapliczka z 
figurą św. Anny. Inicjatywa wybu
dowania kapliczki pojawiła się 2 
czerwca na spotkaniu seniorów. Dzię
ki zaangażowaniu parafian i ks. Pro

boszcza Joachima Bomby, pomysł 
został zrealizowany ekspresowo. 
Znalazły się środki finansowe i życz
liwi sponsorzy, którzy zaangażowa
li się w parafialną inicjatywę. Odno
wiona figura św. Anny stanęła w no
wiutkiej kapliczce obok kościoła pa
rafialnego.

AOP

BUDYNEK GMINY
27 lipca na sesji powiatu, radni 
przyjęli uchwałę o darowiźnie na 
rzecz gminy Zawadzkie. 
Przedmiotem darowizny jest bu
dynek po szpitalu. Zgodnie z pla
nami gminy i zainteresowanej prak
tyki lekarskiej ma w nim funkcjo
nować kilka gabinetów specjali
stycznych, oraz już działająca re
habilitacja.

AOP

Zawadzkie

Awanse wśród policjantów
Podczas odbywających się w miniony piątek w strzeleckim starostwie 

obchodów Święta Policji, niektórzy funkcjonariusze odebrali nagrody i otrzy
mali awanse. Wśród nich znaleźli się też policjanci na co dzień pełniący służbe 
w komisariacie w Zawadzkiem. I tak na stopień starszego sierżanta awanso
wano sierż. Przemysława Brykowskiego i sierż. Przemysława Brykowskiego, 
a na stopień komisarza -  podkom. Tadeusza Barana, komendanta posterunku 
w Zawadzkiem.

Z okazji święta policji, życzenia skuteczności w działaniu i dalszej, owoc
nej współpracy z gminą, złożył funkcjonariuszom Mariusz Stachowski.

POS

Mundialik 2005
W sobotnie popołudnie, 30 lipca, na boisku przy ul. Powstańców Sl. roze

grany został wakacyjny turniej piłki nożnej „Mundialik”. Najlepszymi piłka
rzami w kategorii wiekowej gimnazjalistów okazali się: Michał Skwara, Janusz 
Foks, Seweryn Nowak, Denis Hertel, Paweł Sławski, Kacper Szmal i Roland 
Student z drużyny „Dzikie Jordanki”.

Na drugim miej scu znalazła się drużyna „WMG Armia”, na trzecim „Różo
we Landrynki”, a na czwartym „FC Kolonija”.

Wśród uczestników ze szkół podstawowych wystartowały dwie drużyny 
„FC Banatki” i „Opolskie Orły”.

Po zmaganiach młodych sportowców na mieszkańców czekały również 
inne atrakcje. Organizator, MOKSiR, zaplanował na popołudnie prezentację 
kandydatów na burmistrza i zabawę taneczną. Można było również skorzy
stać z bufetu, a najmłodsi mogli bawić się na dmuchanych zamkach.

AOP

CZEKAMY NA INFORMACJE

Na wszelkie spostrzeżenia i informacje od Państwa, czekam 
codziennie pod numerem telefonu 0697-714-97S.
Można też pisać e-maile na adres: pochron@strzelecopolski.pl

mailto:pochron@strzelecopolski.pl
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Kolumnę opracował Piotr Warner (tel. kom. 501 533 669), współpraca Ireneusz Ludwig, Franciszek Świtała.

Na Stali budują! Rozmaitości skatowe

Wygrał Leopold Dybowski
Po czterech latach, od momentujak 

spłonął budynek socjalny na stadio
nie Stali Zawadzkie, ruszyła budowa 
nowego. Inicjatorem budowy jest klub 
sportowy Stal Zawadzkie, któremu 
budynek ten jest najbardziej potrzeb
ny. Do budowy dołączył Urząd Miej
ski, angażując się w pomoc finansową. 
Przedsięwzięcie to pod nazwą „Bu
dowa budynku socjalnego na stadio
nie MOKSiR w Zawadzkiem” oficjal
nie ruszyło 4 lipca, kiedy to po raz 
pierwszy wbito łopaty w ziemię pod

nowe fundamenty. Dziś fundamenty 
są już gotowe, wkrótce ruszą prace 
przy wznoszeniu ścian. Wkrótce nie 
trzeba będzie się wstydzić przyjmo
wania gości podczas ligowych rozgry
wek.

Od czasu, jak stary barak spłonął, 
piłkarska społeczność żyła i działała 
na zgliszczach. Czas, by to zmienić. 
Budowa oparta jest głównie na aktyw
ności gospodarczej, zaangażowaniu 
społeczności i pomocy finansowej 
samorządu.

Klub Sportowy Stal Zawadzkie 
zwraca się z apelem o wsparcie i po
moc przy realizacji tego przedsięwzię
cia. Każda forma współpracy oraz po
mocy będzie dla Klubu nieocenionym 
wsparciem. Klub jest otwarty na róż
ne jej formy, a w zamian oferuje po
wierzchnię reklamową na stadionie 
oraz parkanie (przy głównym skrzy
żowaniu), karnety na organizowane 
imprezy, reklamę na strojach sporto
wych i inne uzgodnione wspólnie for
my wspólpracy.

WAR

Rys historyczny stadionu MOKSiR w Zawadzkiem
Wiosną 1946 roku, miejscowa spo

łeczność, targana codziennymi proble
mami bytowymi (10 miesięcy po za
kończeniu II wojny światowej) zakła
da klub sportowy STAL Za Wa DZ
KIE. Początkowo jest to sekcja piłki 
nożnej. W następnych latach klub roz
wija się i zakłada kolejne sekcje spor
towe. To, co dzisiaj może zaskoczyć, 
to oprócz tradycyjnych sekcji, które 
działają do dziś (piłka ręczna, tenis sto
łowy, piłka nożna), prężnie i z sukce
sami działały sekcje piłki ręcznej ko
biet, kolarstwo, boks, hokej na lodzie, 
podnoszenie ciężarów, siatkówka.

W 19S4 r. na stadionie nie bez tru
du buduje się szatnię -  bo część drew
niana budynku przywieziona zosta
ła ze Świętochłowic (był to barak po 
byłym obozie jenieckim), a część mu
rowana powstała z inicjatywy spo
łecznej . Stadion należał do huty, któ
ra w następnych latach remontowała 
i modernizowała obiekt. W latach 70- 
tych i 80-tych stadion był na tyle 
użyteczny i atrakcyjny, że odbywa
ły się na nim zgrupowania sportowe, 
a gościły na nim takie drużyny, jak 
G órnik Z abrze, R uch Chorzów, 
ROW Rybnik, Kadra Wojewódzka 
Juniorów.

W roku 2000 po upadłości huty, a 
później i Hutniczego Klubu Sporto
wego STAL, stadion przejmuje Urząd 
Miasta i Gminy Zawadzkie i powołu
je Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji, a sekcje sportowe zostają 
zawieszone. Dzięki aktywności gru
py sympatyków powstają niezależne 
sekcje sportowe jako stowarzyszenia, 
czerpiąc w głównej mierze z dorobku 
HKS Stal Zawadzkie. Na tej bazie po
wstaje też Klub Piłkarski GROM, któ
ry przejmuje sekcję piłki nożnej.

W 2001 roku, ostatni dzień paź
dziernika (niedziela), płonie budynek 
szatni. Z całego dorobku sportowego 
poprzednich lat nie pozostaje nic -  
nawet para „majtek sportowych” . 
Mimo zgliszcz i utraty majątku klub 
istnieje i już w następnym tygodniu 
po pożarze rozgrywa mecze ligowe, a 
drużyna gości przywozi dla naszych 
piłkarzy komplet strojów. Okres po 
pożarze to lizanie ran i mozolna od
budowa sprzętu sportowego oraz ada
ptacja uratowanej części murowanej 
na szatnię.

W 2002 r. Podjęto pierwsze dzia
łania, których celem jest budowa bu
dynku socjalnego na stadionie. Po
wstaje projekt budowlany wraz z

uzgodnieniami i pozwoleniem na bu
dowę. Projekt zostaje jednak odsta
wiony na półkę z uwagi na brak środ
ków w budżecie miasta. W paździer
niku 2004 r. Zarząd Klubu ponawia 
próby uruchomienia programu budo
wy. Składa poważne deklaracje udzia
łu wykonania zadania, prowadzi roz
mowy z administracją Urzędu Miej
skiego, jak również z Radą Miasta. W 
czerwcu 200S Urząd Miejski w Za- 
wadzkiem przeznacza pierwsze zło
tówki na budowę.

Klub Sportowy STAL Zawadzkie 
podejmuje się zadania budowy. 4 lip
ca 200S rozpoczęto pierwsze prace 
ziemne - pierwsza łopata pod funda
menty poszła; używając retoryki 
sportowej - wystartowali!

Zdajemy sobie sprawę, że nie bę
dzie to sprint, ale z pewnością nie 
będzie to także maraton. Wszak fun
damenty po 4 tygodniach prac są już 
gotowe.

Historię stadionu realizowali ludzie 
tej społeczności, dziadkowie, rodzi
ce, obywatele środowiska. Apeluje
my - piszmy razem dalsze karty tej 
historii, historii stadionu. Jesteśmy to 
winni historii, oczekiwaniom, sobie i 
naszym dzieciom.

WAR

Podsumowanie rozgrywek juniorów -  Klasa B juniorów

Dwa awansowały
Dziewięć drużyn wystartowa

ło w rozgrywkach najniższej kla
sy rozgrywkowej w rywalizacji 
juniorów. Najlepszą w tym gro
nie była Fortuna Dziewkowice, 
gromadząc na koncie 39 punk
tów. Zespół przegrał tylko trzy 
mecze, w tym całkowicie już bez 
znaczenia spotkanie z Czarnymi 
w ostatniej kolejce. Drużyna w 
pełni zasłużyła na awans, ale w 
klasie A nie będzie lekko. Wyso
ko poprzeczkę podniosła Tęcza, 
która jako beniaminek klasy A 
wywalczyła awans do II ligi ju 
niorów.

Przed podobnie ciężkim zada
niem stanie Unia Kolonowskie. 
Zespół Unii w sezonie 1999/ 
2000 zajął drugie miejsce w II 
lidze juniorów, o włos przegry
wając ryw alizację o awans z 
ZKS-em Górażdże. W trzy lata 
później (sezon 2002/2003) Unia 
Kolonowskie była już klasyfi
kowana na ostatnim  m iejscu 
klasy B juniorów. W obecnym 
sezonie juniorzy zajęli drugie 
miejsce i Unię znów zobaczymy 
w klasie A. To dobrze, bo w ze
spole seniorów zawsze znajdzie

się miejsce dla zdolnych wycho
wanków.

N ie udało  się w yw alczyć 
awansu beniaminkowi ze Stare
go Ujazdu. Tamtejszy LZS spi
sywał się nieźle, choć za bardzo 
chimerycznie, aby awansować. 
Drużyna miała trzecią obronę w 
lidze, ale słaba skuteczność nie 
pozwoliły na awans.

Sokół Zalesie to zespół, w 
którym kilku graczy na pewno 
będzie stanowić już nie długo o 
sile zespołu seniorów. A brak 
awansu do klasy A może tylko 
przyspieszyć moment debiutu 
obiecuj ących j uniorów w zespo
le seniorów.

Czarni Kalinów Kalinowice 
kilka lat temu (sezon 2001/2002) 
występowali w II lidze juniorów. 
Obecnie w środku tabeli najniż
szej klasy rozgrywkowej z nie
zbyt imponującym dorobkiem 22 
punktów. Drużyna jako ostatnia 
w tabeli ma więcej bramek strze
lonych jak straconych.

Błękitni Rozmierz to młoda 
drużyna, grająca ambitnie. Dru
żyna ma w dorobku tyle punk
tów, co Czarni, lecz gorszy bi-

lans bezpośrednich meczów. No 
i w ostatecznym rozrachunku 
zespół ma więcej bramek straco
nych jak zdobytych.

LZS Kadłubiec zdobył, co 
prawda tylko 16 punktów, ale w 
kilku meczach pokazał, że druży
na potrafi wiele. Drużyna zawsze 
walczy do końca, czego efektem 
są aż cztery remisy.

LZS Raszowa zawsze posia
dała zdolnych juniorów. Tylko, 
że nie zawsze występują oni w 
zespole juniorów, Raszowej, bo
wiem albo są wypożyczani do 
innych, lepszych klubów albo 
występują w zespole seniorów. 
Mizerny dorobek punktowy spo
wodowała słaba skuteczność. 
Tylko 22 strzelone bramki nie 
pozwoliły na więcej jak trzyna
ście punktów.

Plon Błotnica Strzelecka była 
najgorszym zespołem rozgrywek. 
Straconych ponad sto bramek i 
tylko trzy punkty to musiało spo
wodować, że Plon został naj
słabszym zespołem rozgrywek 
juniorów w podokręgu.

Pio t r  Wa r n e r

W VIII tunieju w ramach rozgrywek Pucharu „Lata 200S” w rywalizacji wzięło 
udział 30 zawodników. Pierwszą serię zdecydowanie wygrał zawodnik I ligo
wej drużyny LZS Ligota Dolna Leopold Dybowski, z wynikiem 1276 pkt. 
Również w 2 serii, uzyskał wynik, który pozwolił mu zająć 1 miejsce. Dzięki 
temu w ogólnej klasyfikacji awansował z miejsca 9 na pozycję wicelidera. 
Dobrze zaprezentowali się w turnieju zawodnicy Tranzytu Opole zajmując 2 
i 3 miejsce. Lider klasyfikacji Polskiego Związku Skata Jan Nowak dzięki temu 
awansował do pierwszej 10-tki. Nadal trwa dobra passa Józefa Pudełka (Unia 
Kolonowskie). W turnieju zajął nagrodzone 7 miejsce i umocnił się na prowa
dzeniu z przewagą nad rywalami ponad 1000 pkt. Nagrodzone miejsca w 
turnieju zajęli:
1. Leopold Dybowski LZS Ligota Dolna 2384 pkt.
2. Feliks Wróblewski Tranzyt Opole 2192 pkt.
3. Jan Nowak Tranzyt Opole 21S7 pkt.
4. Ernest Bryłka DOKiS Dobrodzień 2081 pkt.
S. Ewald Urbańczyk DOKiS Dobrodzień 1903 pkt.
6. Jerzy Kandziora DOKiS Dodrodzień 1874 pkt.
7. Józef Pudełek Unia Kolonowskie 1860 pkt.
8. Piotr Jersz MOKSiR Zawadzkie 1786 pkt.
Po 8 turniejach czołówka przedstawia się następująco:
1. Józef Pudełek Unia Kolonowskie 13717 pkt
2. Leopold Dybowski MOKSiR Zawadzkie 12703 pkt.
3. Walter Bonk Unia Kolonowskie 12624 pkt.
4. Piotr Jersz MOKSiR Zawadzkie 12373 pkt.
S. Jan Pietrzak MOKSiR Zawadzkie 12310 pkt.
6 Rainhard Ziaja MOKSiR Zawadzkie 11720 pkt.
7. Gerard Młynek Unia Kolonowskie 11S66 pkt.
8. Jan Nowak Tranzyt Opole 11S40 pkt.
9. Jan Mikołajczyk MOKSiR Zawadzkie 11S24 pkt.
10. Wacław Gigiel Lubliniec 11467 pkt.
Kolejny IX turniej zostanie rozegrany w najbliższy czwartek (04.08) w sali 
Domu Kultury w Zawadzkiem. Początek o godz. 17.30.

SAMOLOTEM PO WYGRANE
W miejscowości Ruelshein w Niemczech w dniach 22-24.06.200S r. gościła eki
pa skaciorzy Strzelca DK Strzelce Op. Na zawody polecieli samolotem. Może 
dlatego będąc wypoczęci nie dali szans gospodarzom. Rozegrano w każdym 
dniu po jednym turnieju. Przewaga naszych zawodników była bardzo wyraźna. 
W drugim dniu punktacja w turnieju była drużynowa. Drużyna ze Strzelec Op. 
wręcz zdeklasowała gościnnych gospodarzy uzyskując 7S90 pkt. (gospodarze 
tylko 4S90) Indywidualne najlepszy w tym dniu był Władysław Bubała zdo
bywca 2S0S pkt. W klasyfikacji indywidualnej wszystkich turniejów w których 
grano 2 x 48 rozdań pierwsze 4 miejsca zajęli Strzelczanie w następującej kolej
ności: 1. Mikołaj Żminkowski S813 pkt. 2. Władysław Bubała 4800 pkt. 3. 
Marek Wyszkowski 4612 pkt. 4. Eugeniusz Zwoliński 3820 pkt.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie
W Lokalu Baccara w Kielczy odbył się kolejny drugi turniej w ramach Otwar
tych Mistrzostw Miasta i Gminy Zawadzkie. W turnieju wzięło udział 61 
zawodników, a w sumie w 2 turniejach startowało już 71, co jest rekordem w 
dotychczasowej 7 letniej historii mistrzostw. Bardzo dobrze spisali się zawod
nicy Tranzytu Opole, których aż 3 znalazło się w gronie nagrodzonych. Nadal 
wyśmienicie spisuje się Jerzy Obara zwycięzca I turnieju, zajął 2 miejsce i nadal 
prowadzi. Również Werner Wilczek (Huta Łabędy Gliwice) 2 krotny mistrz 
Polski nie daje za wygraną. W turnieju zajął 3 miejsce i zachował szanse na 
zdobycie mistrzostwa. Pierwszą serię wygrywa zawodnik Tranzytu Opole Jan 
Nowak z wynikiem 18S3 pkt., natomiast 2 serię jego kolega klubowy Jerzy 
Obara z wynikiem 1661 pkt. Zwyciężył zawodnik GOK Tworóg Józef Spałek, 
który zagrał równo w obydwu seriach. Honoru gospodarzy mistrzostw tym 
razem z powodzeniem bronił organizator mistrzostw Franciszek Świtała zajmu
jąc S miejsce. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższą niedzielę (07.08). Finało
wy turniej odbędzie się w Domu Kultury. Początek o godz. 1S.00. Poniżej 
podajemy nazwiska nagrodzonych zawodników w II turnieju:
1. Józef Spałek GOK Tworóg 2971 pkt.
2. Jerzy Obara Tranzyt Opole 2880 pkt.
3. Werner Wilczek Huta Łabędy Gliwice 2734 pkt.
4. Jan Respondek DOKiS Dobrodzień 263S pkt.
S. Franciszek Świtała MOKSiR Zawadzkie 2634 pkt.
6. Bernard Tuczykont Huta Łabędy Gliwice 2S72 pkt.
7. Marian Gołębiowski Nitron Krupski Młyn 2S71 pkt.
8. Roman Mainka Świbie 2S04 pkt.
Po 2 turniejach czołówka klasyfikacji przedstawia się następująco:
1. Jerzy Obara Tranzyt Opole S747 pkt.
2. Werner Wilczek Huta Łabędy Gliwice S460 pkt.
3. Marcin Szymski Tranzyt Opole 47S2 pkt.
4. Teodor Gwóźdź GOK Tworóg 4S27 pkt.
S. Roman Mainka Świbie 4494 pkt.
6. Piotr Kaszuba Huta Łabędy Gliwice 4391 pkt
7. Krzysztof Zyguła Huta Łabędy Gliwice 4216 pkt.
8. Jan Respondek DOKiS Dobrodzień 4199 pkt.

piw
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Kolumnę opracował Piotr Warner (tel. kom. 501 533 669), współpraca Ireneusz Ludwig, Franciszek Świtała.

Terminarz klasy A grupa I

Sezon 2005/2006
KOLEJKA I 21.08.200S

Unia Murów - LZS Bąkowice 
Unia Kolonowskie - LZS Szczedrzyk 
LKS Kowale - LZS Uszyce 
Polonia Wołczyn - LZS Rożnów 
LZS Bogacice - LZS Lasowice Wlk. 
Burza Gręboszów - LZS Kujakowice 
LZS Ligota Turawska - LZS Grono wice

KOLEJKA 2 -  28.08.200S
LZS Bąkowice - LZS Gronowice 
LZS Kujakowice - LZS Ligota T urawska 
LZS Lasowice Wielkie - Burza Grę
boszów
LZS Rożnów - LZS Bogacice 
LZS Uszyce - Polonia Wołczyn 
LZS Szczedrzyk - LKS Kowale 
Unia Murów - Unia Kolonowskie

KOLEJKA 3 -  4.09.200S
Unia Kolonowskie - LZS Bąkowice 
LKS Kowale - Unia Murów 
Polonia Wołczyn - LZS Szczedrzyk 
LZS Bogacice - LZS Uszyce 
Burza Gręboszów - LZS Rożnów 
LZS Ligota Turawska - LZS Lasowi
ce Wielkie
LZS Gronowice - LZS Kujakowice

KOLEJKA4- 11.09.200S
LZS Bąkowice - LZS Kujakowice 
LZS Lasowice Wielkie - LZS Gronowice 
LZS Rożnów - LZS Ligota Turawska 
LZS Uszyce - Burza Gręboszów 
LZS Szczedrzyk - LZS Bogacice 
Unia Murów - Polonia Wołczyn 
Unia Kolonowskie - LKS Kowale

KOLEJKA S -  18.09.200S
LKS Kowale - LZS Bąkowice 
Polonia Wołczyn - Unia Kolonowskie 
LZS Bogacice - Unia Murów

Burza Gręboszów - LZS Szczedrzyk 
LZS Ligota Turawska - LZS Uszyce 
LZS Gronowice - LZS Rożnów 
LZS Kujakowice - LZS Lasowice 
Wielkie

KOLEJKA 6 -  2S.09.200S
LZS Bąkowice - LZS Lasowice Wielkie 
LZS Rożnów - LZS Kujakowice 
LZS Uszyce - LZS Gronowice 
LZS Szczedrzyk - LZS Ligota Turawska 
Unia Murów - Burza Gręboszów 
Unia Kolonowskie - LZS Bogacice 
LKS Kowale - Polonia Wołczyn

KOLEJKA 7 -  2.10.200S
Polonia Wołczyn - LZS Bąkowice 
LZS Bogacice - LKS Kowale 
Burza Gręboszów - Unia Kolonowskie 
LZS Ligota Turawska - Unia Murów 
LZS Gronowice - LZS Szczedrzyk 
LZS Kujakowice - LZS Uszyce 
LZS Lasowice Wielkie - LZS Rożnów

KOLEJKA 8 -  10.10.200S
LZS Bąkowice - LZS Rożnów 
LZS Uszyce - LZS Lasowice Wielkie 
LZS Szczedrzyk - LZS Kujakowice 
Unia Murów - LZS Gronowice 
Unia Kolonowskie - LZS Ligota Tu- 
rawska
LKS Kowale - Burza Gręboszów 
Polonia Wołczyn - LZS Bogacice

KOLEJKA 9 -  16.10.200S
LZS Bogacice - LZS Bąkowice 
Burza Gręboszów - Polonia Wołczyn 
LZS Ligota Turawska - LKS Kowale 
LZS Gronowice - Unia Kolonowskie 
LZS Kujakowice - Unia Murów 
LZS Lasowice Wielkie - LZS Szcze- 
drzyk

LZS Rożnów - LZS Uszyce

KOLEJKA 10 -  23.10.200S
LZS Bąkowice - LZS Uszyce 
LZS Szczedrzyk - LZS Rożnów 
Unia Murów - LZS Lasowice Wielkie 
Unia Kolonowskie - LZS Kujakowice 
LKS Kowale - LZS Gronowice 
Polonia Wołczyn - LZS Ligota Tu- 
rawska
LZS Bogacice - Burza Gręboszów

KOLEJKA2112-230.10.200S
Burza Gręboszów - LZS Bąkowice 
LZS Ligota Turawska - LZS Bogacice 
LZS Gronowice - Polonia Wołczyn 
LZS Kujakowice - LKS Kowale 
LZS Lasowice Wielkie - Unia Kolo
nowskie
LZS Rożnów - Unia Murów 
LZS Uszyce - LZS Szczedrzyk

KOLEJKA2122-26.11.200S
LZS Bąkowice - LZS Szczedrzyk 
Unia Murów - LZS Uszyce 
Unia Kolonowskie - LZS Rożnów 
LKS Kowale - LZS Lasowice Wielkie 
Polonia Wołczyn - LZS Kujakowice 
LZS Bogacice - LZS Gronowice 
Burza Gręboszów - LZS Ligota Tu- 
rawska

KOLEJKA 13 -  11.1.200S
LZS Ligota Turawska - LZS Bąkowi- 
ce
LZS Gronowice - Burza Gręboszów 
LZS Kujakowice - LZS Bogacice 
LZS Lasowice Wielkie - Polonia Woł
czyn
LZS Rożnów - LKS Kowale 
LZS Uszyce - Unia Kolonowskie 
LZS Szczedrzyk - Unia Murów

Turniej Trampkarzy
Podokręg Związku Piłki Nożnej w Strzelcach Opolskich organizuje turniej 

o puchar Prezesa Podokręgu w piłce nożnej. W zawodach mogą brać udział 
zawodnicy roczników 1991 i młodsi.

Turniej rozegrany zostanie 27 sierpnia na boisku Stali Zawadzkie a zgłosze
nia do rywalizacji przyjmowane będą w siedzibie Podokręgu (ul. 1 Maja, biuro
wiec PKS) we wtorki i czwartki w godzinach 1S-18 lub telefonicznie pod nr 463 
74 04 pan Alojzy Kamiński. Termin zgłoszenia zespołów upływa 20 sierpnia.

WAR

Zebranie przed sezonem
W Sobotę 13 sierpnia o godzinie 10.00 w Sali Starostwa Powiatowego w 

Strzelcach Opolskich odbędzie się spotkanie działaczy Podokręgu Strzelce 
Opolskie z przedstawicielami klubów biorących udział w rozgrywkach.

Na spotkaniu mile widziani będą przedstawiciele klubów biorących udział 
w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Gier i Dyscypliny w Strzel
cach Opolskich. Omawiane będą sprawy bieżące, zmiany w regulaminach oraz 
ciekawostki wiązane z rozgrywkami piłkarskimi. Zapraszamy.

WAR

Spotkanie po latach
W dniach 6-7 sierpnia Klub Sportowy Stal Zawadzkie organizuje tradycyj

ne już „Spotkanie po latach”. Spotkają się na nim byli i obecni zawodnicy, 
mieszkający na miejscu i w Niemczech. Atrakcją zapewne będzie obecność 
byłego reprezentanta Polski, Śląska Wrocław, Odry Opole, Stali Zawadzkie, a 
także Fortuny Koeln i IFK Goetegerb - Pawła Króla.

WAR

Wakacje w ASPR-rze
We wrześniu rozpoczynają się rozgrywki ligowe w piłce ręcznej. Występu

jąca w nich drużyna ASPR-u bronić będzie statusu I-ligowca. W grupie zmierzy 
się w tym sezonie z Gwardią Opole, która została przeniesiona do naszej grupy, 
zapowiadają się więc emocjonujące derby. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie 
wyglądał terminarz, który, choć już ustalony, może jeszcze ulec zmianie, bo
wiem drużyna MOSIR-u Zabrze po spadku z ekstraklasy nie zgłosiła się do 
rozgrywek i nie została uwzględniona przy układaniu terminarza. Teraz jednak 
zabrzanie wyrazili chęć uczestniczenia w rozgrywkach i zostaną prawdopodob
nie przydzieleni do naszej grupy, w której zagra więc 13 drużyn.

W okresie wakacyjnym doszło w klubie do paru zmian. Odszedł trener 
Zajączkowski, jego miejsce zajął Henryk Rozmiarek i już prowadzi zajęcia z 
zawodnikami. Na 1S sierpnia zaplanowano wyjazd na zgrupowanie do Czar
nego Dunajca. Z zespołu ubyło dwóch zawodników, Bartosz Niciejewski i 
bramkarz Tomasz Drozd, w ich miejsce doszedł Roman Wójcik, prowadzone 
są także rozmowy z innymi zawodnikami, w tym z kilkoma z Grodkowa.

WAR

Terminarz Ligi Okręgowej Sezon 200S/2006
Kolejka 1 -  13.08.200S
Sudety Burgrabice - Finans Reńska 
Wieś
Start Bogdanowice - Naprzód Ujazd 
Niezdrowice
Orzeł Dzierżysław - Orzeł Branice 
Tęcza K ietrz K ozłów ki - Ruch 
Zdzieszowice
Czarni Otmuchów - LKS Goświnowice 
LKS Rusocin - Polonia Głubczyce 
Fortuna Głogówek - Pogoń Prudnik 
KS Górażdże - Czarni Korfantów

Kolejka 2 -  20.08.200S
Finans Reńska Wieś - Czarni Kor
fantów
Pogoń Prudnik - KS Górażdże 
Polonia Głubczyce - Fortuna Głogó
wek
LKS Goświnowice - LKS Rusocin 
Ruch Zdzieszowice - Czarni Otmuchów 
Orzeł Branice - Tęcza Kietrz Kozłówki 
Naprzód Ujazd Niezdrowice - Orzeł 
Dzierżysław
Sudety Burgrabice - Start Bogdano- 
wice

Kolejka 3 -  27.08.200S
Start Bogdanowice - Finans Reńska 
Wieś
Orzeł Dzierżysław - Sudety Burgrabice 
Tęcza Kietrz Kozłówki - Naprzód 
Ujazd Niezdrowice 
Czarni Otmuchów - Orzeł Branice 
LKS Rusocin - Ruch Zdzieszowice 
Fortuna Głogówek - LKS Goświno- 
wice
KS Górażdże - Polonia Głubczyce 
Czarni Korfantów - Pogoń Prudnik

Kolejka 4 -  31.08.200S
Finans Reńska Wieś - Pogoń Prudnik

Polonia Głubczyce - Czarni Korfan
tów
LKS Goświnowice - KS Górażdże 
Ruch Zdzieszowice - Fortuna Głogó
wek
Orzeł Branice - LKS Rusocin 
Naprzód Ujazd Niezdrowice - Czarni 
Otmuchów
Sudety Burgrabice - Tęcza Kietrz 
Kozłówki
Start Bogdanowice - Orzeł Dzierży- 
sław

Kolejka2S2-204.09.200S
Orzeł Dzierżysław - Finans Reńska 
Wieś
Tęcza Kietrz Kozłówki - Start Bog- 
danowice
Czarni Otmuchów - Sudety Burgrabi- 
ce
LKS Rusocin - Naprzód Ujazd Nie- 
zdrowice
Fortuna Głogówek - Orzeł Branice 
KS Górażdże - Ruch Zdzieszowice 
Czarni Korfantów - LKS Goświno- 
wice
Pogoń Prudnik - Polonia Głubczyce

Kolejka 6 -  10.09.200S
Finans Reńska Wieś - Polonia Głub
czyce
LKS Goświnowice - Pogoń Prudnik 
Ruch Zdzieszowice - Czarni Korfan
tów
Orzeł Branice - KS Górażdże 
Naprzód Ujazd Niezdrowice - Fortu
na Głogówek
Sudety Burgrabice - LKS Rusocin 
Start Bogdanowice - Czarni Otmu
chów
Orzeł Dzierżysław - Tęcza Kietrz 
Kozłówki

Kolejka 7 -  17.09.200S
Tęcza Kietrz Kozłówki - Finans Reń
ska Wieś
Czarni Otmuchów - Orzeł Dzierży- 
sław
LKS Rusocin - Start Bogdanowice 
Fortuna Głogówek - Sudety Burgrabice 
KS Górażdże - Naprzód Ujazd Nie- 
zdrowice
Czarni Korfantów - Orzeł Branice 
Pogoń Prudnik - Ruch Zdzieszowice 
Polonia Głubczyce - LKS Goświno- 
wice

Kolejka 8 -  24.09.200S
Finans Reńska Wieś - LKS Goświno- 
wice
Ruch Zdzieszowice - Polonia Głub
czyce
Orzeł Branice - Pogoń Prudnik 
Naprzód Ujazd Niezdrowice - Czar
ni Korfantów
Sudety Burgrabice - KS Górażdże 
Start Bogdanowice - F ortuna Głogówek 
Orzeł Dzierżysław - LKS Rusocin 
Tęcza K ietrz Kozłówki - Czarni 
Otmuchów

Kolejka 9 -  01.10.200S
Czarni Otmuchów - Finans Reńska 
Wieś
LKS Rusocin - Tęcza Kietrz Kozłówki 
Fortuna Głogówek - Orzeł Dzierży- 
sław
KS Górażdże - Start Bogdanowice 
Czarni Korfantów - Sudety Burgrabice 
Pogoń Prudnik - Naprzód Ujazd Nie- 
zdrowice
Polonia Głubczyce - Orzeł Branice 
LKS Goświnowice - Ruch Zdzieszo
wice

Kolejka 10 -  08.10.200S
Finans Reńska Wieś - Ruch Zdzie
szowice
Orzeł Branice - LKS Goświnowice 
Naprzód Ujazd Niezdrowice - Polo
nia Głubczyce
Sudety Burgrabice - Pogoń Prudnik 
Start Bogdanowice - Czarni Korfantów 
Orzeł Dzierżysław - KS Górażdże 
Tęcza Kietrz Kozłówki - Fortuna 
Głogówek
Czarni Otmuchów - LKS Rusocin

Kolejka 11 -  1S.10.200S
LKS Rusocin - Finans Reńska Wieś 
Fortuna Głogówek - Czarni Otmu
chów
KS Górażdże - Tęcza Kietrz Kozłówki 
Czarni Korfantów - Orzeł Dzierżysław 
Pogoń Prudnik - Start Bogdanowice 
Polonia Głubczyce - Sudety Burgra- 
bice
LKS Goświnowice - Naprzód Ujazd 
Niezdrowice -
Ruch Zdzieszowice - Orzeł Branice

Kolejka 12 -  22.10.200S
Finans Reńska Wieś - Orzeł Branice 
Naprzód Ujazd Niezdrowice - Ruch 
Zdzieszowice
Sudety Burgrabice - LKS Goświno- 
wice
Start Bogdanowice - Polonia Głubczyce 
Orzeł Dzierżysław - Pogoń Prudnik 
Tęcza Kietrz Kozłówki - Czarni Kor
fantów
Czarni Otmuchów - KS Górażdże 
LKS Rusocin - Fortuna Głogówek

Kolejka 13 -  29.10.200S
Fortuna Głogówek - Finans Reńska 
Wieś

KS Górażdże - LKS Rusocin 
Czarni Korfantów - Czarni Otmu
chów
Pogoń Prudnik - Tęcza Kietrz Ko
złówki
Polonia Głubczyce - Orzeł Dzierży- 
sław
LKS Goświnowice - Start Bogdano- 
wice
Ruch Zdzieszowice - Sudety Bur- 
grabice
Orzeł Branice - Naprzód Ujazd Nie- 
zdrowice

Kolejka 14 0S.11.200S
Finans Reńska Wieś - Naprzód 
Ujazd Niezdrowice 
Sudety Burgrabice - Orzeł Branice 
Start Bogdanowice - Ruch Zdzieszo
wice
Orzeł Dzierżysław - LKS Goświnowice 
Tęcza Kietrz Kozłówki - Polonia 
Głubczyce
Czarni Otmuchów - Pogoń Prudnik 
LKS Rusocin - Czarni Korfantów 
Fortuna Głogówek - KS Górażdże

Kolejka 1S 12.11.200S
KS Górażdże - Finans Reńska Wieś 
Czarni Korfantów - Fortuna Głogó
wek
Pogoń Prudnik - LKS Rusocin 
Polonia Głubczyce - Czarni Otmu
chów
LKS Goświnowice - Tęcza Kietrz 
Kozłówki
Ruch Zdzieszowice - Orzeł Dzier- 
żysław
Orzeł Branice - Start Bogdanowice 
Naprzód Ujazd Niezdrowice - Su
dety Burgrabice

WAR



Nr 31 (321)
Strzelec O polski

Szef kuchni 
poleca Pyszny mix
Składniki: 70 dkg wołowiny (wołowina pieczeniowa lub ligawa rosbef), 6 
sporych ziemniaków, 6 pomidorów, I duża cebula, sól, chilli, kolendra, olej. 
Sposób przygotowania: Obieramy ziemniaki. Zdejmujemy skórkę z pomi
dorów. Wszystkie składniki kroimy w plastry. Mięso na dość cienkie. Z pla
strów pomidorów usuwamy pestki. W garnku układamy warstwami poszcze
gólne składniki. Zaczynamy od pomidorów. Po nich kładziemy ziemniaki. 
Osypujemy pokrojoną kolendrą solą i chilli (to ostatnie z umiarem). Na to 
wszystko kładziemy plastry mięsa, potem krążki cebuli. Znowu trochę przy
praw - i powtarzamy układanie od początku, tzn. od pomidorów.
Układanie kończymy warstwą ziemniaków. Całość polewamy olejem. Stawia
my na niedużym ogniu pod pokrywką i dusimy ok. 2 godz. Jeśli okaże się, że 
całość robi się niebezpiecznie bliska przypalenia - podlewamy odrobiną wody.

Dowcipy czytelnika

Przychodzi facet do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, mam sklerozę.
Na to lekarz pyta:
- A od kiedy?
- Co od kiedy?

Pewnego razu w Raju do Adama ode
zwał się Bóg:
- Słuchaj chłopie, widzę, że jesteś bar
dzo samotny więc spróbuje ci pomóc. 
Stworzę ci do towarzystwa istotę 
doskonałą, spełnienie twych najskryt
szych marzeń, po prostu cudo! Ale 
do tego potrzebuję twej nogi, ręki, 
ucha, oka i ośmiu żeber.

Na to Adam po głębszym zastano
wieniu się:
- Hmmm..... a co dostanę za jedno
żebro?

Przychodzi pijany facet do domu, 
lecz żona nie chce go wpuścić. Puka 
więc do drzwi i krzyczy:
- Kooochaniee przynioosłem bukiet 
najpiękniejszych róż dla najpiękniej
szej kobiety na świecie!
Kobieta otwiera drzwi i pyta:
- A gdzie ten bukiet najpiękniejszych 
róż?
- A gdzie najpiękniej sza kobieta

W tym tygodniu publikujemy rozwiązanie krzyżówki z nume
ru 30 (320). Prawidłowe rozwiązanie to: KLEOPATRA. Wśród 
osób, które przesłały prawidłowe rozwiązania wylosowano 
kupon nadesłany przez Teresa Przygoda z Ujazdu.
Nagroda jest do odebrania w redakcji „Strzelca Opolskie
go” od środy, 3 sierpnia do poniedziałku, 8 sierpnia.

Kupon konkursowy
Imię i nazwisko..................................................
Adres...................................................................

Hasło

Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 8 sierpnia.
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Litery z pól ponumerowanych od I do 24 utworzą rozwiązanie. 
Poziomo: I- „Kontynentalny” pierwiastek, L.at 9S. 7- budowla bez ścian. 8- 
kłamanie. 9- sucha trawa. 10- zbędny ciężar. 13- silna zazdrość. 16- skąpiec, 
dusigrosz. 17- z grzędami. 18- śmietanka towarzyska. 19- przyrząd optyczny. 
Pionowo: 2- Czarnoksięstwo. 3- odprowadza wodę z dachu. 4- zbieranie 
datków na cele publiczne. S- kiełbasa z osła. 6- zadowolenie, uciecha. 10- 
wiązanka kwiatów. 11- instrument muzyczny. 12- drapieżny kuzyn psa. 14- 
gatunek jaszczurki. 1S- kula ziemska, Ziemia.

Szlachetne 
zdrowie

ZDROWE WARZYWA
W sezonie letnim na naszych sto

łach królują warzywa świeże, jak ogó
rek, pomidor, rzodkiewka, czy też 
sałata. Zapominamy wówczas o ro
ślinach strączkowych, które również 
powinno się spożywać nie tylko ze 
względu na walory smakowe, jakie 
posiadają, ale i wartość odżywczą. 
Wielu ludzi unika spożywania tych 
roślin głównie ze względu na zawar
tość cukrów redukujących, jak, np. 
stachioza, czy werbaktoza, które po
wodują reakcje gazotwórcze. Nie jest 
to rozsądne postępowanie, ponieważ 
składniki odżywcze, jakie zawierają 
rośliny strączkowe, mają niezwykle 
korzystny wpływ na zdrowie.

Na przykład soja jest bogatym 
źródłem białka. Zawiera również ma
gnez, potas, wapń, żelazo, fosfor, 
witaminy z grupy B, witaminę PP, 
A, K i C. Z produktu tego sporządza 
się bardzo pożywne mleko oraz olej. 
Soja jako jeden z niewielu produk
tów  posiada w łaściw ości anty- 
miażdżycowe, podwyższa odpor
ność organizmu i jest produktem bez
glutenowym, toteż może być spo
żywana przez osoby chore na celia
kię. Badania również dowodzą, że ma 
ona działanie antynowotworowe. Ze 
względu na zawartość izoflawonów 
może być stosowana u kobiet, które 
nie chcą stosować hormonów zwie
rzęcych w okresie menopauzalnym. 
Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, 
że soja zawiera również goitrogeny, 
tzw. substancje wolotwórcze, które 
powodują problemy tarczycowe. Nie 
ma jednak żadnych dowodów na to, 
że u osób dobrze odżywionych, któ
re spożywają odpowiednie ilości 
jodu, soja pogłębia niedoczynność 
tarczycy. Na pewno może mieć jed
nak taki wpływ na wegan. Soja może 
mieć szerokie zastosowanie w kuch
ni. Sporządzane są z niej pasztety, 
pasty, farsze do pierogów, gołąbków, 
zupy i kotlety.

Bardzo smacznym warzywem 
strączkowym je s t też ciecierzyca 
(cieciorka). Pochodzi z zachodniej 
Azji i nazywana jest też grochem 
włoskim. W największej ilości spo
żywana jest we Włoszech i w Hisz
panii. Ciecierzyca jest źródłem biał
ka, błonnika i składników mineral
nych, jak cynk, który odpowiada za 
mocne paznokcie, lśniące włosy i 
zdrową cerę. Składniki odżywcze 
zawarte w ciecierzycy pomagają w 
utrzymaniu odpowiedniego poziomu 
cukru we krwi, dlatego zalecana jest 
d iabetykom . Z iarna ciecierzycy 
przypominają wyglądem orzech la
skowy. M ożna z z niej wyrabiać 
humus, ale też jako dodatek do zup, 
sałatek lub podawać z sosami. W kra
jach arabskich jej ziarna mieli się na 
mąkę. Cieciorka na słodko, ugotowa
na w syropie cukrowym 20%, też 
jest bardzo smaczna.

Ostatnio coraz bardziej popular
nym dodatkiem do sałatek jest socze
wica. Po wyłuskaniu soczewicy brą
zowej otrzymujemy soczewicę czer
woną, która jest lepiej przyswajalna i 
jest znacznie mniej gazotwórcza. Na
stępnie, podczas gotowania, zmienia 
kolor na żółty. Soczewica brązowa i 
zielona jest źródłem białka i błonnika. 
Zawiera niestety dużo puryn, dlate
go osoby cierpiące na artretyzm po
winny z niej zrezygnować lub odle
wać wodę po jej pierwszym zagoto
waniu i dolać świeżo zagotowanej. 
Soczewicę, w przeciwieństwie do 
pozostałych roślin strączkowych, 
moczy się przed gotowaniem tylko 
30 minut. A żeby nie powodowała 
wzdęć, do potrawy można dodać im
bir, czosnek lub kminek.

T w ó j  s z c z ę ś l i w y

HOROSKOP
Baran (21.03. -20.04.)
Jak najwięcej uwagi i czasu poświęć ukochanej osobie. 
Być może to właśnie z n ią  przyjdzie Ci spędzić resztę 
swojego życia. Uważaj tylko, aby gorące uczucie nie 
miało ujemnego wpływu na trzeźwość Twojego myśle
nia. Nie spiesz się z deklaracjami. W każdej sytuacji 
zachowaj zdrowy rozsądek.

Byk (21.4.-21.0S.)
W tym tygodniu będzie Cię bardzo łatwo wyprowa
dzić z równowagi. Nerwy przeszkadzać Ci będą we 
wszelkich działaniach. Nie planuj dłuższych służbo
wych podróży ani tym bardziej spotkań w interesach. 
W sprawach sercowo-uczuciowych także wskazana 
wyjątkowa rozwaga.

Bliźnięta (22.0S-21.06.)
Gwiazdy Ci sprzyjają. Skieruj więc swoją energię na 
sprawy najważniejsze. Nie przegap żadnej okazji do 
zrobienia korzystnego interesu. Warto się też postarać 
i wykazać w iększą aktywność umysłową i fizyczną. 
Nie zrażaj się, jeśli na swojej drodze napotkasz utrud
nienia i przeszkody.

Rak (2 2 .0 6 .-2 2 .0 7 .)
Stosunki z otoczeniem nie będą dziś najlepsze. Nie trać 
jednak czasu na kłótnie i spory. Wykorzystaj go raczej 
na pracę. Zawodowych obowiązków masz tyle, że wy
pełnią Ci cały tydzień. Z niektórymi z nich, nie bę
dziesz jednak w stanie samodzielnie sobie poradzić. 
Podejmij każdą pomocną dłoń.

Lew (23 .0 7 -2 2 .0 8 )
W najbliższych dniach trudno będzie o dobre porozu
mienie z otoczeniem. Kłótnie i konflikty towarzyszyć 
Ci będą w wielu dziedzinach życia. Niewykluczone jed 
nak, że pojawią się też szanse na zrobienie dobrego 
interesu. Uważaj więc, aby ich nie tylko nie przegapić 
ale przede wszystkim jak  najlepiej wykorzystać.

Panna (23.08. -22.09.)
Nie je st to najlepszy tydzień dla rozpoczynania no
wych przedsięwzięć. Negatywne wpływy kosmiczne 
staną się przyczyną powstawania problemów w pracy 
i w domu. Wbrew swoim zasadom będziesz się musiała 
zająć sprawami, które do Ciebie nie należą. Ukierunku
je  to Twoje działania w stronę emocjonalną.

Waga (23.09.-23.10.)
Większość czasu poświęć swoim sprawom partnerskim 
i rodzinnym. Pewne związane z nimi kwestie wyma
gają Twojego zainteresowania. Postaraj się szybko na
prawić popełnione przez siebie błędy. Napięcia panu
jące ostatnio między Tobą a bliskimi zaczynają Cię 
coraz bardziej męczyć.

Skorpion (24.10. -22.11.)
Czekają Cię kłopoty i nieporozumienia z otoczeniem. 
Unikaj więc wszelkich sytuacji powodujących napię
cia. Ostrożnie dobieraj sobie przyjaciół i w spółpra
cowników. Nie wszyscy, z którymi pracujesz są w o
bec Ciebie szczerzy. Prawdopodobne kłopoty finan
sowe.

Strzelec (23.11. -21.12.)
Sprawy zawodowe i finansowe potoczą się w miarę 
pomyślnie. W pracy będziesz mógł wykazać się w ielo
ma swoimi talentami. Nie marnuj ich jednak na działa
nia bez szczególnych motywacji. Ceń się wysoko, a 
wtedy i inni Cię docenią. W sprawach uczuciowych 
sytuacja ulegnie znacznej poprawie.

Koziorożec (22.12. - 20.01.)
W tym tygodniu nawet najbardziej skomplikowane 
sprawy nie będą dla Ciebie zbyt trudne, poradzisz so
bie z każdym zadaniem. Nie ulegaj jednak presji oto
czenia, kieruj się własnym rozsądkiem. Sprawy uczu
ciowe wymagają cierpliwości i uporządkowania.

Wodnik (21.01.- 19.02.)
Nie wdawaj się w żadne konfliktowe sytuacje. Postę
puj bardzo ostrożnie i rozsądnie. Istnieje szansa, że 
uda Ci się przeforsować niektóre swoje projekty i pla
ny. Jeśli wszystko dobrze rozegrasz, to niewykluczo
ne, że wpadnie Ci do kasy trochę niespodziewanego 
grosza.

R y b y (2 0 .0 2 .-20.03.)
Nie możesz liczyć na nadmiar szczęścia. Jeśli się jed
nak skupisz na tym co robisz, to nie powinnaś mieć 
większych kłopotów. Zanim przystąpisz do realizacji 
swoich planów, przemyśl je bardzo dokładnie. Nie 
podpisuj żadnego dokumentu bez głębokiego zastano
wienia.



trze/ec Opolski

USŁUGI
POGRZEBOWE

Restauracja "Rodzinna"
Imprezy okolicznościowe

z wykwintną kuchnią.

kompleksowe usfugi pogrzebowe 
transport zwłok w kraju i zagranicą

S t r z e l c e  O p o l s k i e
ul. Opolska / kaplica przyszpitalna I

Koszt pogrzebu od 1.000 zl w tym między innymi:
- trumna
- ceremoniał pogrzebowy 
• Krzyż z tabliczką

Dla korzystających z usług naszej firmy chłodnia 
oraz przewóz na lerenie gminy bezptalnie.

N A J T A N I E J  W  P O W I E C I E  
C Z Y N N E  C A L A  D O B Ę

Kwiaciarnia
- Dekoracje i wystrój ivnf fł"

Nowa Schodnia, ul.P. Kuczki 13

tel. (077) 4652 174

\ telefon 
całodobowy 463 86 52

Dystrybucja piskląt 
„KOGUTEK” s.c

Rozmierz ul. Strzelecka 7 
Prowadzi sprzedaż: 

piskląt kur, brojlerów, kaczek, 
gęsi i indyków oraz pasz i koncen

tratów dla trzody i bydła

tel. 463-67-47

UWAGA!
SKŁADY OPAŁU WANDA

opał najwyższej jakości 
oraz skup złomu.
U nas transport bezpłatny* 
Nakło tel. 4644-582 
Szymiszów tel. 4638-435
* powyżej I tony

Garaże blaszane
- ocynkowane

- tynkowane
- powlekane

Bramy garażowe -  różne

Tel. 032/43-44-343 0504-050-764

Zakład Stolarski 
Norbert Marzok

• okna • drzwi • schody
• toczenie w drewnie • 
Osiek, ul. Strzelecka 26

47 -  17S Kadłub, 
tel./fax 463- 64- 62

SKLEPY „TEAM”
IZBICKO UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 37 

OTMICE UL. BRONIEWSKIEGO 2 
ZAPRASZAJĄ NA ZAKUPY:

* artykuły szkolne w promocyjnych cenach:
blok rys. A4 -  0,80 zł farby plakatowe 12 k. -  6,70 zł

* farby, lakiery, kleje, chemia gospodarcza
* rowery, części, ogumienie

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich ogłasza przetarg ustny 
na oddanie do użytkowania na warunkach spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego:
- Szymiszów, ul. Stara Karolina l / l  o pow. użytk. 49,28 m2 @2 pok. + k.)
wartość rynkowa 14.259,00 zł.
Informujemy, że istnieje możliwość spłaty wkładu budowlanego w 
ratach.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.08.2005r. o godz. 10.00 w biurze Spółdziel
ni przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich.
Informacje udzielane są w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krakowskiej 18 
(pok. 5) tel. 077/462-44-42, 462-44-42.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia wyniku 
przetargu lub wycofania się z przetargu bez podania przyczyny.

NARZĘDZIA DLA PRAWDZIWYCHfłJTTlt PROFESJONALISTÓW

NARZĘDZIA DLA PROFRESJONALISTÓW a
ORAZ WYMAGAJĄCYCH AMATORÓW BObLM ®

NARZĘDZIA DL A AM ATORÓ W

DOBRE SKUTERY M l]
W PROMOCYJNEJ CENIE 
F U

SKUTERY Z I LIGII EUROPEJSKIEJ

NAJLEPSZE JAPOŃSKIE ROWERY OD 1899r

. , * POLSKIE POPULARNE ROWERY
W PROMOCYJNYCH CENACH

m
* -  A

SERDECZNIE ZAPRASZAMYi
Sklep Rowerowy Strzelce COpolskie 
ul. Marka Prawego 7 , Tel. 4 6 3 -8 2 - 6 6  
moloryjracyjny@wp.pl

I - 8 sierpnia 2005

Ogłoszenia
Drobne

Komunikaty
Proszę o inform ację dotyczącą p. 
Elżbiety (Ewy) Jońskiej z domu Or
łowska, dawna mieszkanka Strzelec 
Op., w I991r. wyjechała do Niemiec. 
Za udzieloną pomoc będę bardzo zo
bowiązany, kontakt tel. kom. 0663
353-209 -  Wiesiek_________________

S tefan , po w ielu  latach muszę z 
Tobą porozmawiać. Chodzi o Rudige- 
ra K. Zadzwoń! Danuta: tel. 077/412- 
13-23

Różne
W ęgiel, groszek, m iał -  sprzedaż  
i transport. Konstalmet Gąsiorowi- 
ce ul. Strzelecka 13 (kierunek Piotrów- 
ka), tel. 463-27-43_________________

Tan ie  u b e zp ie c ze n ia  s a m o c h o 
dów, domów, rolne itp. -  WARTA, 
COMPENSA -  HUK COBURG, HDI -  
SAMOPOMOC, Strzelce Op., dworzec 
PKS, tel. 461-04-30________________

KREDYT GOTÓW KOW Y w 72 godzi
ny już przy dochodzie 600 zł, wyso
kie kwoty bez poręczycieli i bez zgo
dy współmałżonka dla osób pracują
cych, prowadzących działalność, 
rolników, emerytów i rencistów. Kre
dyt samochodowy, konsolidacyjny, 
hipoteczny, karty kredytowe. Nie po
bieramy żadnych opłat, Strzelce Op. 
ul. M. Prawego 24, budynek „Rolnika” 
Ip., tel. 4400-616, 0505-619-670

Drewno opałow e, kominkowe, tel. 
0602-817-788_____________________

S p rze d a m  p rzy c ze p ę  k a m p in 
gową, model „Knaus”, zarejestrowa
na w Polsce, tel. 0889-963-317

Klim atyzacja tanio. Sprzedaż, ser
wis, montaż, tel. 0602-491-042

Nowość! Zas iłek  rodzinny holen
derski, Darbet ul. Krakowska 1, tel. 
463-82-83, 0506-135-280__________

R o z lic z a n ie  p od atku  H o lan d ia ,
Niemcy, tanio, Darbet ul. Krakowska 
1, tel. 463-82-83, 0506-135-280

Sprzedam  szczen ięta  alaska ma- 
lamute, maść czarno-białe i wilcza- 
ste, cena 450 zł do odbioru we wrze
śniu, tel. 0506-654-389_____________

S przedam  agrega ty  c h ło dn icze ,
podwójne i pojedyncze, tel. 0695-455
919, 420-32-58____________________

S przedam  sprzę t i w ypo sażen ie
do studia tatuażu i piercingu, tel. 0604
799-898___________________________

S przedam  sukn ię  ś lub ną , rozm. 
38, wzrost 167, cena zakupu 1500

Szanowny Panie Pedro Demosen

W lipcu  2001 r. m iałam przyjem ność być u Pana i  poddać s ię zabiegowi. Mam 35 lat, w  1997 r. stw ierdzono u mnie guz 
między prawym  ja jn ik iem , a macicą. Szukałam pom ocy u różnych specjalistów, również z zagranicy. W lutym  2001 
moja lekarka, d r  Danuta S. pow iedziała: "Pani M ario lu - ty lko  operacja, nie da się tego usunąć żadnym i środkam i 
farm akologicznym i, po  p rostu  je s t  za duży" — i  otrzym ałam  skierowanie do szpitala. Po m iesiącu od zabiegu  
wykonanego przez Pana, moja Pani doktor, nie stw ierdziła  u m nie guza i  była bardzo zdziwiona. Jestem bardzo  
szczęśliwa i  bardzo Panu dziękuję w  im ieniu własnym i innych osób, k tórym  Pan pom ógł.

Z  poważaniem Mariola Borzych Bydgoszcz

„Trudno mi uwierzyć, ale po pierwszej wizycie u Pedro zniknęła cysta, 
którą miano usunąć operacyjnie’- p isze  E w a.K . z  L eśn icy
"Dziękuję za uratowanie od operacji kręgosłupa, czuję się świetnie!" - Jan
H. z  O po la .
"Jestem wdzięczna za usunięcie guzka piersi i zmian mastopatycznych, 
mięśniak zmniejszył się o połowę, przeszły bóle kręgosłupa, infekcje 
gardła".- Ł u c ja  F. z  B rzegu .
„Boję się nawet głośno o tym mówić-wyznaje pani Ewa B. z Nysy-tyle lat 
cierpiałam z powodu chorej wątroby, już prawie nic nie jadłam. Po 
wizycie u p. Pedro wszystko minęło. Boję się, żeby to nie był sen!”

U pana Rudolfa G. z Niemiec badania potwierdziły całkowite uzdrowienie nerek, poprawił 
się stan prostaty, zmniejszyła się arytmia serca.
Rejestr w ypow iedzi z  podziękowaniam i za uzdrowienia można mnożyć. Bohater i adresat podziękowań 
Pedro Demosen jest jednym  z  najsłynniejszych filipińskich uzdrowiciel. Zdolności uzdrowicielskie 
odziedziczył po ojcu i ju ż od 25 lat pracuje jako healer nie tylko na Filipinach, ale w  w ielu  krajach 
Europy. D o Polski przyjeżdża regularnie od 1997 r.

Uzdrowiciel przynosi ulgę w  schorzeniach układu pokarmowego, krążenia, oddechowego, kostnego: 
w problemach z torbielami, mięśniakami, kręgosłupem, stawami, prostata, przepukliną, tarczyca, 
systemem odpornościowym i w  innych dolegliwościach.

Będziem y gościć go ponownie 7 sierpnia w  STRZELCACH OP. — Hotel „Leśny” ul. Opolska  

Inform acje i zapisy: tel. 456 58 43, 441 93 87

REKLAMA
- plansze
- szyldy
- oklejanie samochodów
- wydruki z folii ploterem  
SYTAM ul. Krakowska 6
tel. 077/461-31-07, 0505-061-487

KOPALNIA WAPIENIA 

„STRZELCE OPOLSKIE” 

OFERUJE SPRZEDAŻ: 
TŁUCZNIA DROGOWEGO 

KONKURENCYJNE CENY 

Tel. 0606-956-573

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i 
filią w Leśnicy przy ul. Strażackiej 8, 47-100 Strzelce Op., tel. 077/ 
461-34-80 ogłasza przetarg w formie pisemnej zbycia środka trwałego 
samochodu ciężarowego -  furgon Citroen 15D.

Cena wywoławcza wynosi 1.900,00 zł (słownie: tysiącdziewięćsetzłotych 
00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2005r. o godz. 9.00 w siedzibie 
DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8, pokój nr 11.
Samochód można oglądać w DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 w godz. 
8.00-14.00 -  osoby zainteresowane w/w samochodem powinny zgłosić się 
do osoby będącej na portierni.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 
190,00 zł na konto Bank Spółdzielczy Leśnica O/Strzelce Op. nr konta 
44890710892002009058000005 lub w kasie DPS w Strzelcach Op. najpóź
niej do dnia 16 sierpnia 2005r. do godz. 8.00.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są na 
tablicy ogłoszeń lub pod nr tel. 077/461-34-80.

Jedyny Autoryzowany Dealer FIAT-a w Opolu 
zaprasza do nowo otwartego salonu

Fiat  P a n d a

od ,
Seicento

od ,
:e wer je FRE HNowe tań

i lo ś ć  s a m o c h o d ó w  o g r a n i c z o n a

AUTO TIM K.i E. Janeczko 
45-239 Opole, ul. Oleska 152 
tel. 77 400 88 40 fax 400 88 41

mailto:moloryjracyjny@wp.pl


Strzelec Opolski
zł, cena sprzedaży do uzgodnienia, 
tel. 0693-330-642

K redyty g otów kow e, hipoteczne, 
oddłużeniowe z komornikiem, Strzel
ce Op. Osiedle Piastów Śl. 28D, tel. 
461-00-20, 0S09-S46-910__________

Sprzedam  kucyka, klacz 2-letnia, 
tel. 4820-334______________________

S p rze d a m  ź re b a k a , 1,S-roczny  
rasy małopolskiej z rodowodem i 
paszportem, tel. 0S09-378-S22_____

S tu d io  M ody -  odzież c iążow a, 
duże rozmiary. Bielizna ciążowa i ko
rygująca. Letnia promocja odzieży  
ciążowej. Strzelce Op. ul. Powstań
ców Śl. 1/3, tel. 463-87-S2_________

Sprzedam  bryczkę, tel. 463-S3-96

Sprzedam  skuter elektryczny, stan 
bdb, tel. 0606-S26-S06_____________

S p rzed am  p rasę  do s łom y, wy
soki zgniot, zachodnia, kolor czerwo
ny, sprawna, tel. 0600-190-S76

Sprzedam  pralkę autom atyczną,
ładowana od góry (bardzo mała) Ma- 
stercook PT2-S00. Nowa, nie używa
na, na gwarancji. Kontakt pod nume
rem tel. 0600-0S3-S64, 0600-190-367 
lub na adres semp@eitvsat.com.pl

S przedam  sam o zb ie ra jacą , dł. S
m prod. polskiej, cena 2 tys. zł, pług 
dwuskibowy obrotowy i zwykły, 1 
szt./1000 zł, ciągnik SAM -  silnik 18 
KM Andoria cena 1S00 zł, tel. 4616
732, 0694-9S0-248________________

Sprzedam sieczkarnię ręczną, 200 
zł, silnik 4 KW -  300 zł, bryczka do 
kucyków, cena 1.000 zł, tel. 0694- 
9S0-248, 4616-732________________

Kucyki, klacz i ogierek, wys. 90 cm, 
cena 2000 zł -  2700 zł, tel. 4616-732, 
0694-9S0-248

S p rze d a m  ja łó w k ę  c ie lną  oraz  
chłodnię 160 l., tel. 461-7S-12

Sprzedam  prosięta, tel. 463-71-66  
po 14.00__________________________

Sprzedaż kostki brukow ej i ogro
dzeń betonowych. Wykonujemy usługi 
brukarskie, Rożniątów, tel. 461-92-01

S e rw is  O pon w  J e m ie ln ic y  ul.
Chłopickiego (300 m od Stacji Paliw) 
prowadzi wyprzedaż opon letnich 
nowych i używanych po obniżonych 
cenach____________________________

P o zb ą d ź  s ię  n ad m iaru  k ilo g ra 
m ów  w prosty sposób i zachowaj 
nową sylwetkę. Bezpłatne porady, tel. 
440-19-91, 0S01-473-963__________

S przedam  tan io  kam ień w apien
ny w ilości ok. 8 ton, Rożniątów, tel. 
0692-376-699_____________________

S e rw is  O pon w  J e m ie ln ic y  ul.
Chłopickiego 20 (300 m od Stacji Pa
liw) w związku z zakupem nowocze
snych urządzeń do montażu, wywa
żania i naprawy opon oferuje usługi 
w zakres ie  sam ochodów osobo
wych, ciężarowych i maszyn rolni
czych, tel. 463-26-30______________

Wynajem limuzyny, 9-osobowej na 
wesela, Zawadzkie, tel. 4622-20S, 
0S04-182-330

Nieruchomości
Sprzedam  uzbro joną dzia łkę  bu
dowlaną w Ozimku 17a, pręt zbroje
niowy i drewno budowlane, tel. 0889
963-317

S p rzed am  dom  jednorodzinny w 
Staniszczach Małych, tel. 461-14-26, 
0606-138-274

sprzedaż j transport

Konstalmet
tel. 463-27-43

Gąsiorowice ul. Staelecka 13 (kierunek Piotrówka)

Sprzedam dom w  Jemielnicy, 130
m2, działka 7 arów, częściowo pod
piwniczony, 2 g araże , cena do 
uzgodnienia, tel. 0S04-194-979

BIURO NIERUCHOMOŚCI „GAŁĄZ
K A ” S trze lc e  O p o lsk ie , ul. K ra 
kowska 18, SPRZEDA:
1. M ieszkanie w Strzelcach O p.- 
S7,28m2, parter, 3 pokoje, w dwu pię
trowym bloku;
2. Mieszkanie w Strzelcach Op. - 70 
m2; IV piętro, 3 pokoje, bardzo prze
stronne, loggia, z garażem;
3. M ieszkanie w Strzelcach Op. - 
48m2, 2 pokoje, parter, co etażowe;
4. Dom w Strzelcach Op.- ok. 1S0m2, 
do generalnego remontu, działka 4 a;
5. Dom w Strzelcach Op. - ok. 3S0m2, 
działka 6,Sa, piętrowy, w całości pod
piwniczony;
6. Dom w Jemielnicy - 200m2, działka 
0,0793 ha, piętrowy, ukończony w 
2003r.;
7. Dom dwurodzinny w Strzelcach Op. 
- ok.16Sm2, działka 17,3a, do remontu;
8 . Dom w Strzelcach Opolskich pię
trowy ok. 2S0m2, na działce 10 a + 
druga działka budowlana 10a;
9. Dom w Nogowczycach - 110m2, pię
trowy, podpiwniczony, działka 8a;
10. Dom w Pustkowie k/Ozimka - stan 
surowy zamknięty, ok. 130m2, działka 39a; 
Dodatkowe informacje można uzy
skać pod nr tel. 4 6 1 9 4 6 2  lub 
604619462

Lokal do wynajęcia na działalność 
gosp. o pow. 70 m2, Strzelce Op. ul. 1 
Maja 7, tel. 0604-42S-807__________

S przedam  d u żą  d z ia łk ę  b u d o w 
laną -  24 ary w Jemielnicy, tel. 420- 
32-S8, 069S-4SS-919______________

Sprzedam działkę 6 tys. m2, w Ba- 
rucie, część działki budowlana, 
uzbrojona, tel. 463-21-08

M ieszkanie  do w yna jęc ia  w cen
trum Strzelec Op., z dużym tarasem, 
osobne wejście, tel. 0S04-233-016

S p rzed am  m ie s zk a n ie  2-pokojo- 
we, 47 m2 w Strzelcach Op., centrum 
(ul. Opolska), tel. 0604-S48-SS6

M ercedesy -  serw is , części, dia
gnostyka komputerowa, ustawianie 
zbieżności i geometrii -  wymiana ole
ju gratis, tel. 400-88-88_____________

Sprzedam  Bus Nissan Serena, 7-
osobowy, diesel, 1996r., 130 tys. km, 
duży wypas, cena 11 tys. zł, Opel 
Astra Kombi 1997r., klimatyzacja, se- 
rvo, 140 tys. km, Golf Cabrio 1991r., 
wersja sportowa, cena 8 tys. zł, VW  
Passat limuzyna, 1991r., cena 8S00 zł, 
Opel Calibra, wersja sportowa, 1993r., 
cena 8 tys. zł, tel. 0S10-414-884

S p rzed am  s k u te r markowy, uży
wany. Systemy nawigacyjne GPS z 
mapą Niemiec, Holandii i Polski, tel. 
0S02-296-276

Sprzedam VW  Golf 1,9 TDI, 1995r., 
cena 13.S00 zł oraz Ford Mondeo 1,8 TDI 
Kombi, cena 7.900 zł, tel. 0600-190-S74

Sprzedam  Fiat 126p, 1992r., prze
bieg 79 tys. km, cena do uzgodnienia, 
tel. 4634-641_______________________

Sprzedam Audi 80, B4, 1992r., 2,0, 
benzyna, 230.000 km, ciemno-zielo
ny metalik, alufelgi, koła zimowe, cena 
9.900 zł, tel. 0691-200-119_________

S p rze d a m  Ford  O rio n , 1991r., 
Ghia, 1,6 benzyna, niebieski metalik, 
el. szyby, lusterka, c.z., szyberdach, 
cena 4.100 zł, tel. 461-48-66_______

Sprzedam BMW 318i, E-30, 1990r., 
przebieg 18S tys. km, cena S.000 zł, 
sprowadzony, zarejestrowany, tel. 
4616-39S__________________________

S przedam  o kazy jn ie  Opel O m e
ga B Kombi, 2,S TDS, pełne wyposa
żenie, 12.1994r., tel. 0S06-73-S6-44

S p rze d a m  o k a z y jn ie  A u d i A4
Kombi, 1,8, benzyna, 1997r., klimatro- 
nic, el. szyby, szyberdach, alufelgi 
17”, tel. 0S06-73S-644_____________

Sprzedam VW  Sirocco II, 1,8 ben
zyna, cena S00 Euro, tel. 0S06-73S-644

Sprzedam VW  Golf II, 1,6 benzyna, 
stan idealny, srebrny metalik, szyber- 
dach, przebieg 97.000 km, alufelgi, tel.

Treść ogłoszenia (do 10 słów)

Numer telefonu:........................................................................

Zlecający: imię, nazwisko, adres

Upoważniam Wydawnictwo K i K Cebula sp. z o.o. do wystawienia faktury 
VAT bez podpisu.

O cieplanie budynków , malowanie 
elewacji, roboty ogólnobudowlane, 
tel. 0607-2S9-9SS

Usługi transportowe do 1,S tony, prze
wóz towarów, mebli, przeprowadzki, kraj 
i zagranica, tel. 0S01-4S9-231_________

Sprzedaż garaży blaszanych, mon
taż gratis, ceny od 1470 zł, bramy 
uchylne od 990 zł, tel. 032/43-44-343, 
0S04-0S0-764_____________________

Transport -  kraj, zagranica, meble, 
towary, mienie przesiedleńcze, Za
wadzkie, tel. 463-34-4S, 0601-180-3S4

Usługi malarskie, tapetowanie, pa
nele, regipsy, tel. 0S01-22S-129

O g ó lno bu do w lane : d oc iep lan ie ,
malowanie elewacji i dachów, mon
taż okien i drzwi, docieplanie podda
szy, panele, regipsy, tynki, płytkowa- 
nie, tel. 0604-416-663______________

Rem onty dachów  papow ych, po
łożenie jednej warstwy papy termo
zgrzewalnej 1S zł/m2 wraz z materia
łem, tel. 0607-479-293_____________

Praca
Nagrobki, parapety, schody, blaty łazien
kowe i kuchenne z granitu i marmuru. Za
pewniamy transport oraz montaż. Tanio i 
solidnie „Jontza-granif ul. Gogolińska 1a, 
Rożniątów k/Strzelec Op., tel. 0603-932-410

Od stanu surowego pod klucz. Re
monty domów, mieszkań. Elektryka, 
hydraulika, regipsy, kefelki itp. Komin
ki kafelkowe z rozprowadzeniem cie
pła, tel. 461-14-26, 0606-138-274

R em onty łaz ie n e k  -  wymiana in
stalacji c.o., wod.-kan.-gaz. -  płytko- 
wanie, centralne ogrzewanie gazo
we, węglowe w domach jednorodzin
nych, tel. 4611-928, 0S0S-463-063

Przew óz osób. Praca w Holandii i 
Niemczech przez cały rok. Paszport 
niemiecki, tel. 484-72-77, 0603-19S-0S3

Firm a zatrudn i s to la rzy  oraz po
mocników przy produkcji okien i drzwi 
drewnianych, Krasiejów k. Ozimka, 
tel. 46S-14-12_____________________

Zatrudnię  na staż lub na sta łe  2
osoby -  sklep przemysłowy w Izbic
ku, tel. 0607-040-224______________

Praca w  Holandii -  różne zawody, 
paszport niemiecki, Darbet ul. Krakow
ska 1, Strzelce Op., tel. 463-82-83, 
0S06-13S-280

M ieszkanie do w ynajęc ia , S6 m2,
Ip., Os. Piastów Śl., Strzelce Op., tel. 
461-47-83

0S06-73S-644

Sprzedam Żuka oraz Mercedes S00 
SEL, tel. 461-47-83

Lokal do wynajęcia, Rynek, Strzel
ce Op., tel. 404-95-90, 0604-614-187

S przedam  F ia t 126p, 1990r., tel. 
0606-938-309

P o szu ku ję  k a w a le rk ę  do w y n a 
jęc ia  w Strzelcach Op., tel. 0506
063-463

Sprzedam Audi 80 B4, 1,9 TDI Kom
bi, 1993r., stan bdb, tel. 463-61-60, 
0600-633-683

Zdecydowanie kupię kawalerkę lub 
2-pokojowe mieszkanie w Strzelcach 
Op. lub okolicy (Toszek, Pyskowice), 
tel. 0697-641-374__________________

W ynajm ę m ieszkanie  2-pokojowe 
(47 m2) w Strzelcach Op. ul. Opolska, 
tel. 0604-S48-SS6

Auto-Hol ul. Mickiewicza 1, Strzelce 
Op., super tanio -  wymiana rozrządu 
od 61 zł, wszystkie części na miej
scu, tel. 461-23-73_________________

Auto-Hol ul. Mickiewicza 1, Strzelce 
Op., wymiana oleju gratis! Najtańsze 
oleje w mieście. Ceny do negocjacji, 
tel. 461-23-73_____________________

Kupię auta na polskich lub zachod
nich tablicach, również uszkodzone, 
w yrejestrowane. W yrejestrowanie  
samochodów, tel. 0 6 9 1-87S -772 , 
4666-222__________________________

Klimatyzacje -  wszystkie samochody 
-  przeglądy okresowe, naprawa; mon
taż nowych zestawów, tel. 400-40-80

Usługi Pogrzebowe

T an io  sp rze d a m  A u d i 80 /B -3 , 
1987r., Audi 100/C-4, 1991r., Toyota 
Corolla 1986r., diesel, Opel Astra 1,6, 
1992r., zarejestrowane, stan bdb, tel. 
0S09-819-287_____________________

Sprzedam Fiat Tipo, 1,6, 1993r., 127 
tys. km, bordo metalik, alufelgi, zadba
ny, garażowany, tel. 461-82-S1

A u d i A -4 , 1996r. TD I, Audi B-4, 
1993r. TDI Kombi, Golf IV, 1999r. TDI, 
O ktaw ia 1999r. T D I, S eat Arosa  
1999r., Opel Tigra 199Sr., Seat Tole
do 199Sr. TD , M ercedes  190D , 
19 9 2 r ., K adet 1991r. -  3800  zł, 
Escort 1993r. -  S000 zł, raty, zam ia
na, Jemielnica ul. Szkolna 48a, tel. 
463-2S-48, 0606-271-SS0_________

K upię  każdeg o  1 2 6 p , Poloneza, 
Daewoo i inne (także do remontu), 
tel. 0S03-488-S79, 0S08-48S-898

Tico 1998r., Punto 1,2-2000r., Punto 
1 ,1 -1 997r., Astra Kombi 1,6, 16V, 
1996r., Astra 1,4-1994r., Renault Me- 
gane 1 ,4-1997r., Nexia 1,S gaz -  
1997r., CC900 -  1996r., tel. 4622-20S, 
0S04-182-330

U s łu g i re m o n to w o -b u d o w la n e ,
panele, regipsy, tapetowanie, malo
wanie, wykańczanie wnętrz, ocieple
nia, tel. 464-S1-S6, 0692-SS3-033

Remonty dachów  i kom inów, ma
lowanie, tapetowanie, panele podło
gowe i ścienne, płytkowanie, tanio i 
solidnie, tel. 0606-322-191__________

Płytkow anie, panele, regipsy, tyn
ki, ogólne remonty, tel. 4633-1S0, 
0602-310-39S_____________________

N apraw y dom ow e lo d ó w ek , z a 
mrażarek oraz sklepowych urządzeń 
chłodniczych, tel. 0602-491-042

M alow anie , tap eto w anie , gładzie 
szpachlowe, płytkowanie, regips, in
stalacja elektryczna, tel. 0600-647-0S6

Transport towarowy, 3,5 tony, 3S m2, 
Szczepanek, tel. 461-82-1S, 0880-109-S69

C yklinow anie bezpyłow e, układa
nie parkietu, mozaiki oraz desek pod
łogowych, szpachlowanie, lakiero
wanie, tel. 0508-809-747___________

O cieplanie, w ykończen ia w nętrz,
tel. 0691-78-56-93

Zatrudn ię  kas jerów  i kasjerki na
stacji paliw w Jemielnicy. Mile widziani 
studenci, tel. 0501-403-063

Firma Jontza-Granit zatrudni kamie
niarza lub osobę do przyuczenia w 
tym zawodzie. Mile widziane prawo 
jazdy kat. B, tel. 0603-932-410_____

Praca w  Niemczech. Zatrudnię pie
lęgniarkę lub opiekuna osoby niepeł
nosprawnej. Wymagania: ukończona 
szkoła pielęgniarska lub opiekun oso
by niepełnosprawnej, komunikatyw
na znajomość języka niemieckiego, 
kontakt tel. 0049/911813027________

Zatrudnię szwaczki z doświadcze
niem ze Strzelec Op. lub okolic, tel. 0506
063-464 w dni robocze 9.00-15.00

Zatrudnię fachowca do remontu, tel. 
0506-063-464 w dni robocze 9.00-15.00

Poszukuję operatora koparko-łado- 
warki z uprawnieniami, tel. 0607-619-981

Praca w  H o land ii: do pakowania 
mięsa, osoby z doświadczeniem w 
obróbce kamienia, blacharze, inne 
zawody, tel. 463-64-67____________

USŁUGI BUDOWLANO - TYNKARSKIE 
JANUSZ PANEK

Żywocice, ul. Średnia SS 
47-300 Krapkowice 
tel. 077/466 49 09

TYNKI MOKRE I SUCHE 
DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
MALOWANIE ELEWACJI 
WYKOŃCZENIA PODDASZA

Machnik N.
Ozimek

tel./fax 077 4652 456

Ekspresowe sprowadzanie 
zmarłych z zagranicy

www.strzelecopolski.pl
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Grzejnik stalowy
• wymiary : 60 x 100 cm
• w komplecie uchwyty mocujące, 

odpowietrznik i korek
• moc : 1475 W
• typ - C 22

PRODUKT POLSKI

NAWET DO 50 DNI
<vni'Mn>

castorama
Budujesz Remontujesz Urządzasz

ZAPRASZAMY: Pon.-Pt. 7.00-21.00; Sob. 8.00-20.00; Nd. 10.00-19.00. 

Opole, ul. Wiejska 141/A, tel. (0-77) 40 04 100, fax (0-77) 40 04 200

www.castorama.com.pl

http://www.castorama.com.pl

