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Centrum Integracji Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje,
i¿ dobiega koñca pierwsza 12-miesiêczna edycja uczestnictwa osób bezro-
botnych w zajêciach Centrum. Okres ten umo¿liwi³ uczestnikom pe³ne przy-
gotowanie do pe³nienia roli pracownika na wolnym rynku pracy.
Uczestnictwo w zajêciach w Centrum skutkuje mo¿liwo�ci¹ skierowania
uczestnika do pracy przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opol-
skich. Skierowanie do pracy odbywa siê na podstawie umowy zawartej
miêdzy Starost¹ Strzeleckim a Pracodawc¹, w której Pracodawca zobowi¹-
zuje siê do zatrudnienia skierowanego uczestnika zajêæ Centrum, przez okres
nie krótszy ni¿ 18 miesiêcy, a Starosta do refundowania Pracodawcy czê�ci
wyp³aconego osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesiêcy,
w wysoko�ci nieprzekraczaj¹cej:
1. 80% zasi³ku dla bezrobotnych wraz ze sk³adk¹ na ubezpieczenia spo-

³eczne, w pierwszych 3 miesi¹cach;
2. 60% zasi³ku dla bezrobotnych wraz ze sk³adk¹ na ubezpieczenia spo-

³eczne,  w kolejnych 3 miesi¹cach;
3. 40% zasi³ku dla bezrobotnych wraz ze sk³adk¹ na ubezpieczenia spo-

³eczne,  w nastêpnych 6 miesi¹cach.
Refundacja jest finansowana ze �rodków Funduszu Pracy na zasadach okre-
�lonych dla prac interwencyjnych w przepisach o zatrudnieniu i przeciw-
dzia³aniu bezrobociu.
Bli¿szych informacji udziela Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opol-
skich pod nr tel. 077 � 4621800 lub bezpo�rednio w pokoju nr. �� w PUP
w Strzelcach Opolskich ul. Gogoliñska 2.ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

W zwi¹zku z przekroczeniem przez Polskê w roku kwotowym 2005-
2006 przyznanego jej limitu produkcji mleka, rosn¹cym zainteresowaniem
rolników kupnem, sprzeda¿¹ i dzier¿aw¹ kwot mlecznych, oraz trudno-
�ciami w dostêpie do aktualnych ofert rynkowych powo³ana zosta³a Ogól-
nopolska Gie³da Kwot Mlecznych.

Dysponuj¹c baz¹ aktualnych ofert kupna, sprzeda¿y i dzier¿awy kwoty
mlecznej Gie³da u³atwia rolnikom znalezienie optymalnej oferty rynko-
wej, oraz  zawarcie transakcji kupna-sprzeda¿y b¹d� dzier¿awy kwoty
mlecznej. Swoj¹ dzia³alno�æ firma prowadzi na terenie ca³ego kraju.

Wspó³pracuj¹cy z Gie³d¹ rolnicy otrzymuj¹ dokumenty niezbêdne do
zawarcia transakcji oraz mog¹ liczyæ na doradztwo o zakresie systemu
kwotowania produkcji mleka, jak równie¿  na pomoc pracowników Gie³dy
podczas zawierania umów.

Zg³oszenia ofert rolników dotycz¹ce kupna, sprzeda¿y i dzier¿awy
kwoty mlecznej przyjmowane s¹ pod numerem telefonu: 086 273 60 26.
Mo¿na ich dokonaæ równie¿ drog¹ internetow¹ na stronie Gie³dy pod
adresem:  www.kwotymleczne.com.Na podanej stronie internetowej mo¿na znale�æ aktualne oferty kup-na, sprzeda¿y i dzier¿awy kwoty mlecznej w poszczególnych woje-wództwach co pozwala na zapoznanie siê z cenami limitów mlecz-nych w regionach.Wiêcej informacji o dzia³aniach gie³dy mo¿na uzyskaæpod podanym numerem telefonu : 086 273 60 26Zapraszamy do wspó³pracy

Ogólnopolska Gie³da Kwot Mlecznych

Oddzia³ Opolski Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³-
nosprawnych informuje o kolejnej
edycji programu �STUDENT �kszta³cenie ustawiczne osób nie-pe³nosprawnych�.Celem programu jest przygo-
towanie osób niepe³nosprawnych,
poprzez sta³e podwy¿szanie kwali-
fikacji, do rywalizacji o zatrudnienie
na otwartym rynku pracy. Wiedza
jest obecnie, a tak¿e bêdzie w przy-
sz³o�ci, najwa¿niejszym atutem oso-
by niepe³nosprawnej w konkurencji
o zatrudnienie.Adresatami programu s¹ oso-
by z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe³no-
sprawno�ci (lub orzeczeniem równo-
wa¿nym), które s¹:
1) studentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami studiów dru-
giego stopnia albo studentami jedno-
litych studiów magisterskich � pro-
wadzonych przez szko³y wy¿sze,
2) posiadaczami dyplomu ukoñcze-
nia studiów wy¿szych kszta³c¹cymi
siê na studiach podyplomowych
prowadzonych przez szko³y wy¿sze
lub przez inne jednostki uprawnione
do prowadzenia tych studiów na pod-
stawie odrêbnych przepisów,
3) uczestnikami studiów doktoranc-
kich prowadzonych przez szko³y
wy¿sze lub przez inne jednostki
uprawnione do prowadzenia tych stu-
diów na podstawie odrêbnych prze-

pisów,
4) s³uchaczami kolegiów pracowni-
ków s³u¿b spo³ecznych, kolegiów na-
uczycielskich lub nauczycielskich ko-
legiów jêzyków obcych,
5) uczniami szkó³ policealnych,
6) studentami uczelni zagranicz-
nych,
7) studentami odbywaj¹cymi sta¿
zawodowy za granic¹ w ramach pro-
gramów Unii Europejskiej, pobiera-
j¹cymi naukê w systemie stacjonar-
nym lub systemie niestacjonarnym.

Wnioski o przyznanie dofinanso-
wania sk³adane s¹ w Oddzia³ach
PFRON w³a�ciwych terytorialnie dla
siedziby placówki, w której rozpo-
czyna lub kontynuuje naukê wnio-
skodawca lub dla siedziby zamiejsco-
wej jednostki organizacyjnej tej pla-
cówki (podstawowa jednostka orga-
nizacyjna, filia lub zamiejscowy o�ro-
dek dydaktyczny) � na specjalnie
opracowanym dla potrzeb programu
formularzu w terminie:
- od 10 wrze�nia do 10 pa�dzier-nika ka¿dego roku realizacji pro-gramu (II pó³rocze).

Wnioskodawcy, bêd¹cy studen-
tami uczelni zagranicznych, sk³adaj¹
wnioski o przyznanie dofinansowa-
nia w Oddziale Mazowieckim
PFRONSzczegó³owe informacjeo programie wraz z wnioskiemdostêpne s¹ na stronieinternetowej www.pfron.org.pl

Nie daj siê
rakowi

Id� na badania
Badania mammograficzne s¹
wykonywane w Zak³adzie Dia-
gnostyki Obrazowej Szpitala
Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich:
- od poniedzia³ku do pi¹tku,
  w godzinach 1200 - 2000,Badania cytologiczne s¹ wyko-
nywane w oddziale ginekologicz-
no-po³o¿niczym Szpitala Powia-
towego w Strzelcach Opolskich:
- w �rody i pi¹tki, w godzinach
1300 � 1430.
Na badania cytologiczne nie

trzeba rejestrowaæ siê
wcze�niej �

wystarczy przyj�æ!Badania mammograficzne  -nr tel. 077 461 32 91 do 95wew. 141

Wa¿ne dla niepe³nosprawnych
Program �STUDENT�
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Co mo¿e nas jeszcze zadziwiæ
po... 350 latach?

Uwaga Producenci Mleka

2 wrze�nia nasze starostwo odwie-
dzi³a spora grupa mieszkañców oraz
samorz¹dowców z partnerskich gmin
Jemielnicy - Wickede   ( Ruhr ) i Lau-
busch ( Lauta ). W progach starostwa

prawie 50 delegatów przywita³ sta-
rosta strzelecki Józef Swaczyna.
Wprawdzie na zwiedzenie ca³ego po-
wiatu nie by³o czasu, gdy¿ go�cie de

Kiedy� Józef Wisarionowicz spy
ta³ ile papie¿ ma dywizji. Jeden

z pó�niejszych pasterzy ko�cio³a
Pius XI, bêd¹cy na Górze �w. Anny
jako jeszcze arcybiskup Achilles Rat-
ti, w czasie �l¹skiego plebiscytu wy-
ci¹ga³ wtedy owe �dywizje�, a by³ to
poczciwy ró¿aniec, na którym czê-
sto siê modli³. Takich �armat� bali siê
prusacy, którzy po sekularyzacji w
1810 roku, a potem w okresie Kul-
turkampfu wygonili �niebezpiecz-
nych ojców�. Hitlerowcy te¿ nie
mogli ich �cierpieæ i krok po kroku
utrudniali, a¿ ostatecznie osi¹gnêli
�sukces� � przegonili Franciszkanów
nawet z ca³ego obszaru strzeleckie-
go, tak siê ich bali. A kiedy z hukiem
otwierali swój amfiteatr, w dawnym
kamienio³omie z krypt¹ �nieznanego
¿o³nierza niemieckiego�, którego
szcz¹tki przywie�li z Rzeszy, na
�nieszczê�cie� dla ojców. O 12 za-
dzwoni³ dzwon na Anio³ Pañski, to
przechyli³o ich czary goryczy, ko-
mentuj¹c to s³owami: � Der alte Plun-
der dort oben muss verschwindent �
ten stary rupieæ tam na górze musi
znikn¹æ�. I tu³a³a siê �w. Anna ukry-
wana skrzêtnie, ale potem po 1945
roku wróci³a i dalej nas sw¹ babczyn¹
mi³o�ci¹ przygarnia. Oby ju¿ nigdy
nie musia³a st¹d gdziekolwiek ucho-
dziæ.
Wracam do ksi¹g, tak ulubionych

przez O. Jozafata, które
skrzêtnie zbiera, stara siê wydawaæ
innym. Doprowadzi³o do jeszcze jed-
nej inicjatywy, z której my pielgrzy-
mi, lub tury�ci powinni�my skorzy-
staæ. Miêdzy prezbiterium bazyliki
a zakrysti¹, z kru¿ganku klasztorne-
go jest niepozorne wej�cie do mu-
zeum klasztornego. W pierwszym
sensie kontynuuje ono my�l tego w
czasie wojny �misyjnego� rozgrabio-
nego przez hitlerowców. Nie jest wiel-
kie, ale schludnie, z gustem i z sen-
sem utworzone. Dobrze zabezpie-
czone, nowoczesne gabloty, a w nich
czêsto cudownej piêkno�ci skarby.
Jest i kopia rze�by �w. Anny Samo-
trzeiej, bez barokowych sukienek.
Kilka takich wotywnych sukien, a
maj¹ ich w klasztorze oko³o 40, po-
kazano w muzeum. Zgodnie ze zwy-
czajem spotykanym choæby w s³o-
necznej Italii, czy Hiszpanii jako
wyraz pietyzmu i umi³owania na ró¿-
ne �wiêta przystraja siê obrazy lub

figury ró¿nymi szatami np. fioletow¹
na Adwent i Wielki Post, czerwon¹ -
w �wiêta mêczenników, z³ote � w
�wiêta chrystologiczne, zielone na
tzw. okres zwyk³y. Przecie¿ sami lu-
bimy tak bardzo kiedy odwiedzaj¹c
nasze ¿yj¹ce babcie, starki i omy kie-
dy s¹ �piêknie ubrane�. Czy¿ nie?
Jak¿e mog³oby byæ inaczej z Babci¹
Pana Jezusa. W innej gablocie przy-
ci¹gaj¹ zdjêcia, w skromnym wybo-
rze (kwestia miejsca) niektórych oo
Franciszkanów tu w przesz³o�ci pra-
cuj¹cych. By³oby mo¿e dobrze do-
daæ informacje o ich dzia³alno�ci dusz-
pasterskiej, czy innych dokonañ,
wraz z imionami, które powinni�my
zapamiêtaæ. Jest te¿ piêkny inkuna-
bu³ � bardzo wczesny druk, sugeruj¹-
cy rêkopis, z 1493 roku. Jest to ju¿
du¿a rzadko�æ � �Brewiarz francisz-
kañski� Jest te¿ swego rodzaju efekt
poszukiwañ bibliofilskich: �Kazania
na niedziel ca³ego roku X Franciszka
Rych³owskiego� � pierwszego prze-
³o¿onego w tutejszym klasztorze w
latach 1655-1658. Sam druk wydano
w Krakowie w 1664 roku w dwóch
czê�ciach. Na razie jest jeden. Mo¿e
przy której� kolejnej aukcji antykwa-
rycznej znajdzie siê kolejny tam.
Mo¿na te¿ przyjrzeæ siê Bulli Apo-
stolskiej papie¿a Piusa VI z 29 lipca
1788 roku, w której ojciec �w. udziela
odpustu zupe³nego za odprawienie
Dró¿ek Mêki Pañskiej, ze wstêpem
na Gradusy, tj. do jednej z Kaplic na
Dró¿kach.
Pomys³ powrotu instytucji muze

alnej jest wiêcej ni¿ udany. By³o
kiedy� muzeum w Domu Pielgrzyma
z cennymi eksponatami z ró¿nych
misji franciszkañskich, które mia³y
m.in. cenny zbiór monet chiñskich.
By³y tak cenne, ¿e w czasie wyrzu-
cania Franciszkanów przez Niemców
w czasie II wojny wpierw �nieznani
sprawcy� ograbili zbiory muzealne.
Byæ mo¿e gdzie� i kiedy� wyp³yn¹
na aukcjach zagranicznych, w ka¿dym
razie powinny siê znale�æ na li�cie
europejskiej grabie¿y z II wojny �wia-
towej. Przychodz¹c do Bazylik na
Kalwariê wpierw przychodzimy siê
modliæ, rozmy�laæ, rozwa¿aæ dzie³a
zbawienia, ale czêsto i nad naszym
losem. W przewa¿aj¹cej mierze jeste-
�my wzrokowcami musimy siê ko-
niecznie �napatrzyæ� ró¿nych pami¹-

tek, by lepiej wszystko zapamiêtaæ,
prze¿yæ i wprowadziæ co nieco choæ-
by z refleksji do naszego ¿ycia. I tu
kolejny wniosek: s¹ osoby, nieko-
niecznie nawet zwi¹zane z ko�cio³em,
mo¿e nawet nigdy na tej wspania³ej
Górze nie byli. Mo¿e jednak i tu kie-
dy� zawitaj¹ i zechc¹ ze swoich pry-
watnych zbiorów ofiarowaæ co� dla
wspólnego dobra do tego franciszkañ-
skiego muzeum. Mo¿e to byæ stara
pocztówka z widokiem annogórskie-
go wzgórza, jaki� obrazek wotywny,
czy medalik, albo i czcionki z kilku-
pokoleniowej firmy wydawniczo-
drukarskiej na Górze �w. Anny � ro-
dziny Gielników. To dopiero by³by
wspania³y dar serca. Poda³em tylko
pojedyncze przyk³ady. Zbieracka
pasja O. Jozafata oraz Jego Wspó³-
braci da³y ju¿ ciekawy pocz¹tek, czy
te¿ odnowienie dawnego muzeum,
warto by by³o dalej to dzie³o wzbo-
gacaæ i rozszerzaæ.
I jeszcze jedno zaproszenie � nie

 tylko dla samych naukowców, ale
mo¿e i m³odzie¿ niektórych liceów,
nawet z Opola, czy Raciborza, Strze-
lec lub gimnazjów siê tu wybierze �
by podgl¹dn¹æ i pos³uchaæ w dniach
25-26 pa�dziernika 2006 w Domu Pa-
rafialnym referatów, wyk³adów, ko-
munikatów na sesji wieñcz¹cej ob-
chody 350- lecia pobytu oo Francisz-
kanów na Górze �w. Anny. Zapowie-
dzieli udzia³ w tej sesji historycy za-
konu franciszkañskiego m.in. z Kra-
kowa, Warszawy, Wroc³awia, ale i z
Opolszczyzny, m.in. ks. bp J. Ko-
piec, ks. dr Hanich, Górecki, o. Wisz-
niowski i inni. O tych obchodach,
pracach naukowych, konserwator-
skich i innych bêdziemy jeszcze pi-
saæ, a i � co nieco� dorzuci O. Jozafat,
który wprawdzie koñczy swe kolej-
ne kadencje jako gwardian � czyli
prze³o¿ony franciszkañskiego klasz-
toru, ale tu i na Górze pozostaje, musi
przecie¿ dokoñczyæ jeszcze wiele
prac renowacyjnych, ju¿ jak siê to
po franciszkañsku mówi: jako �eko-
nom� i nie wiem czy tej pracy nie
bêdzie mia³ wiêcej, ale robi to tak spo-
kojnie, po franciszkañsku, ¿e mo¿e i
zmiany nie zauwa¿y. Niech Ojciec i
Patriarcha Zakonu �w. Franciszek
trzyma Go zawsze w swych tak wie-
le daj¹cych d³oniach.

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski
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Go�cie z Wickede
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