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Wymieñ dowód

dów bêdzie mo¿na za³atwiæ wszystkie formalnoci zwi¹zane z wymian¹
dowodu.
W Zawadzkiem godziny przyjmowania wniosków o wydanie dowodów osobistych wyd³u¿one zosta³y ka¿dy wtorek i rodê do godz.
18.00 oraz w soboty 8 i 22 grudnia w
godz. od 9.00 do 13.00.
W Jemielnicy na razie pracuje
siê w normalnych godzinach: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7.30 do 15.30.
Kolejek nie ma, wiêkszego ruchu ni¿
zwykle  te¿ nie. Jeli jednak zostan¹
podjête decyzje o innych godzinach
przyjêæ interesantów w pokoju nr 9
w budynku nr 2  mieszkañcy gminy
na pewno zostan¹ o tym poinformowani.
W Izbicku w poniedzia³ki mo¿na przyjæ do godz. 17.00, natomiast
nie przewiduje siê pracy w soboty. 
W listopadzie pracowa³ymy przez
dwie soboty pod rz¹d, o czym szeroko informowalimy wczeniej, nawet ksi¹dz to og³asza³.  mówi Irena
Lenort, kierownik Urzêdu Stanu
Cywilnego.  Efekt by³ znikomy: w
ka¿d¹ przychodzi³y 3-4 osoby. W

dodatku  byli to ci sami ludzie, z
którymi umawia³ymy siê na ten
dzieñ.
Identycznie by³o w Kolonowskiem.  Podczas roboczej dla nas
soboty 24 listopada  przysz³y 3
osoby. Wszystkie umówione! I to
mimo informacji na drzwiach Urzêdu
Gminy, mimo informacji w Internecie i naszej gazetce parafialnej  cierpko stwierdza El¿bieta Dziuba. I
pyta retorycznie: - co jeszcze mo¿emy zrobiæ? W ci¹gu tygodnia s¹ takie
dni, ¿e w ogóle nikt siê nie pojawia!
Karina Werner, p.o. dyrektora
Oddzia³u BS Lenica w Strzelcach
Opolskich na pytanie, jak po 1 stycznia 2008 roku bêd¹ przyjmowani
klienci ze starymi dowodami odpowiada:
- Sejm przed³u¿y³ wa¿noæ tych dokumentów do 31 marca przysz³ego
roku. Oznacza to, ¿e w tym okresie
ka¿dy klient, niezale¿nie czy przyjdzie do nas ze starym czy z nowym
dowodem osobistym, bêdzie przyjêty równie uprzejmie i za³atwi ka¿da
sprawê.

87 lat temu prasa pisa³a:

W kwietniu 1920 roku gazeta strzelecka przynosi³a m.in. takie wiadomoci jak
zamieszczone poni¿ej. Czy nie sa aktualne?
Aresztowana banda opryszków
Grupa w³amywaczy od miesiêcy grasowa³a w okolicy Ro¿ni¹towa, Suchej i
Szymiszowa. W licznych w³amaniach skradziono artyku³y ¿ywnociowe, byd³o,
jak równie¿ ubrania czy bieliznê. Kryjówka bandy zosta³a zlokalizowana dziêki znikniêciu materia³ów wybuchowych z kamienio³omu. Nocne odg³osy wybuchów zaprowadzi³y policjê na trop z³odziei, których aresztowano, a znalezione materia³y wybuchowe zabezpieczono. Podczas przeszukania mieszkañ
znaleziono równie¿ osiem worków zbo¿a oraz skradzion¹ w ubieg³ym roku
bieliznê.
Komunikat
Lokalnemu Zwi¹zkowi Nauczycielstwa uda³o siê zaprosiæ przewodnicz¹cego
Urzêdu Doradztwa Zawodowego we Wroc³awiu do wyg³oszenia wyk³adu na
temat wyboru zawodu. Z uwagi na wa¿koæ tematu po¿¹dany jest udzia³ w
wyk³adzie nie tylko nauczycieli z powiatu, ale szczególnie rodziców, których
dzieci stoj¹ przed wyborem zawodu. Miejsce wyk³adu zostanie podane w
nastêpnym numerze Gr.Strehlitzer Zeitung.
Ptasia cholera
Ubieg³oroczna epidemia ptasiej cholery przynios³a powiatowi straty w wysokoci wielu setek tysiêcy marek. Równie¿ w tym roku urzêdowo potwierdzono wybuch zarazy w wielu miejscowociach powiatu. Z obawy przed zaka¿eniem wszyscy w³aciciele proszeni s¹ o dopilnowanie swojego ptactwa, w
szczególnoci podczas prowadzenia go na sprzeda¿.

Powrót do poczty

Starostwo powiatowe jaki czas
temu podpisa³o umowê z prywatnym dorêczycielem. Powodem czêciowej rezygnacji z us³ug Poczty
Polskiej by³y oszczêdnoci  prywatna firma oferowa³a znacznie tañsze us³ugi: prawie o 2 z³ote na przesy³ce poleconej. Ale oszczêdnoci,
na jakie liczono nie bêdzie.
Umowê zdecydowano siê rozwi¹zaæ. Powód?
By³oby wszystko w porz¹dku,
gdyby nie drobny na pozór, ale dla

Eichendorff w Izbicku

jednostki administracji samorz¹dowej
podstawowy fakt: mimo pierwotnych zapewnieñ prywatna firma nie
otworzy³a w Strzelcach Opolskich
punktu, w którym mo¿na by³oby
odbieraæ przesy³ki awizowane.
Nietrudno sobie wiêc wyobraziæ
sytuacjê, w której wydane przez wydzia³y starostwa decyzje nie docieraj¹ do zainteresowanych, bo choæ
awizo adresaci mieli w swoich
skrzynkach, to samego listu nie mogli odebraæ.

W 1857 roku, czyli przed 150.
laty zmar³ w Nysie najwiêkszy l¹ski poeta epoki romantyzmu Joseph
Freiherr von Eichendorff.
Eichendorff by³ typowym, a zarazem niezwyk³ym l¹zakiem. Typowy bo pogodny, skory do ¿artów,
dusza towarzystwa. Jak wielu l¹zaków w³ada³ i jêzykiem niemieckim i
l¹skim. W swojej twórczoci s³awi³
piêkno naszej l¹skiej ziemi. Niezwyk³y, bo zaliczany do najwiêkszych
niemieckich romantyków. Jego liryczna poezja nale¿y dzi do sta³ego
repertuaru wielu piewaków na wiecie, a muzykê do niej komponowali
tacy kompozytorzy, jak Feliks Mendelssohn i Robert Schumann.
Z okazji rocznicy mierci poety rok
2007 og³oszony zosta³ w województwie opolskim rokiem Eichendorffa.
Organizatorem uroczystoci by³a
Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu oraz Instytut Germanistyki UO, a patronat
obj¹³ Marsza³ek Województwa Józef
Sebesta.
Zarz¹d powiatowy w Strzelcach
Opolskich Towarzystwa Spo³ecznoKulturalnego Niemców na l¹sku

Opolskim postanowi³ równie¿ uczciæ
poetê, organizuj¹c konkurs plastyczny pod tytu³em Namaluj utwór
Eichendorffa. Odzew na zaproszenie do konkursu by³ zaskakuj¹cy: nades³ano 75 prac wykonanych na podstawie wierszy i opowiadañ Eichen-

dorffa, takich jak na przyk³ad: Das
zerbrochene Ringlein, An eine
Tänzerin, Mondnacht lub opowiadañ Die schöne Crassna und das Engeheuer, Der Faulpelz und der
Fisch.
Prace zg³osili m³odzi artyci z
ca³ego powiatu strzeleckiego, uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz opolskiego liceum plastycznego. Uroczyste zakoñczenie
projektu odby³o siê 30. listopada,
czyli dok³adnie w 150. rocznicê pogrzebu Eichendorffa w Nysie. Rozdaniu nagród towarzyszy³ wystêp
dzieci ze szko³y podstawowej w
Kronicy, której patronem jest w³anie Eichendorff. Godn¹ oprawê uroczystoci stworzy³ piêknie odrestaurowany pa³ac w Izbicku, w którym
mieci siê obecnie kompleks restauracyjno-hotelowy. Dodatkowo atmosferê wzmacnia³ fakt, ¿e rodzina
Strachwitzów, do której pa³ac nale¿a³ przed wojn¹ by³a spokrewniona
z rodzin¹ Eichendorffów.
Projekt zosta³ sfinansowany
przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wroc³awiu.
Joanna Ania Mróz

Cicho wszêdzie, g³ucho wszêdzie
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
w rodowe popo³udnie 14 listopada
zaprezentowali rodzicom i zaproszonym gociom spektakl Dziady cz.
II Adama Mickiewicza. W nastrojowo owietlonej sali widowiskowej
oraz przy celowo dobranej cie¿ce
dwiêkowej zebrana publicznoæ mia³a okazjê przypomnieæ sobie wybitne dzie³o literatury romantycznej i
przemyleæ wynikaj¹ce z niego uniwersalne prawdy moralne.
Na deskach strzeleckiego Domu Kultury wyst¹pili: w roli tajemniczego
Gularza  Rafa³ Grabolus, nobliwego Starca  Grzegorz Maciejczyk, rozanielonych Rózi i Józia 
Karolina Modrzejewska oraz Rafa³
Gogolin, w roli strasznego Widma
Z³ego Pana  Kamil Furman, niefrasobliwej Zosi- Joanna Dambiec,
pobo¿ny Chór wyst¹pi³ w nastêpuj¹cym sk³adzie - Daria Kantor,
Agnieszka Poloczek, Marta Rother, Joanna Skorupa, Tatiana
Krymska oraz Dawid D³ugi.
Opiekê merytoryczn¹ i artystyczn¹
sprawowa³y mgr Danuta Malczyk
(g³ówna pomys³odawczyni przedsiêwziêcia ) i mgr Monika Wilde-Zdobylak, nad opraw¹ muzyczn¹ czuwa³ mgr Jacek Biernat, natomiast
gr¹ wiate³ zajêli siê uczniowie Piotr
Sikora i Jacek Dowlaszewicz.

M³odzie¿ z klas II Tg a, III Ls i III
Tm wietnie wczu³a siê w role postaci dramatu i tym samym przyczyni³a siê do pog³êbienia refleksji nad
istot¹ listopadowych Zaduszek, polegaj¹cych na wspominaniu naszych
przodków, czyli dziadów, ale tak¿e do propagowania aktywnoci kulturalnej m³odych ludzi w rodowisku lokalnym.
Uczcie duchowej towarzyszy³a
prezentacja tradycyjnych potraw staropolskich przygotowanych specjalnie na tê okazjê przez uczniów klas
II Tgb i IV Tg , pod kierunkiem mgr
Krystiana Grondesa.
Rodzice mogli podziwiaæ efekty
pracy uczniów oraz degustowaæ takie potrawy jak np. kulebiak, ko³duny, barszcz, zrazy litewskie i staro-

polskie, kie³basê w sosie polskim,
struclê czy pieróg. Sponsorami produktów do tej¿e degustacji by³a
Szkolna Firma Edukacyjna ¯AK oraz
pani Maria ¯minkowska, w³acicielka Restauracji Ratuszowa, za co serdecznie dziêkujemy !
 Pospólstwo rozumie, i¿ potrawami, napojem i piewami przynosi ulgê
duszom czyæcowym  pisa³ Mickiewicz w przedmowie do swego
dzie³a. Mylê, ¿e przywo³uj¹c ten
pras³owiañski zwyczaj ka¿dy z nas
móg³ uwiadomiæ sobie, jak odleg³ej
przesz³oci siêgaj¹ korzenie naszej
kultury. W atmosferze listopadowej
zadumy - warto o tym pamiêtaæ.
Monika Wilde- Zdobylak

