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Ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej istnienie sklepu obuwniczego
Piusa Gabora

 Wielki szewc
w Strzelcach Opolskich

Wspólne zdjêcie po spektaklu o ¿yciu Joachima Gabora grupy artystycznej
DFK Strzelce Opolskie

W miniony weekend, z inicjatywy
autorów projektu pn. �Joachim Gabor
� Wielki szewc ze Strzelec Opolskich�:
Waldemara Gaidy, wicestarosty strze-
leckiego, a zarazem przewodnicz¹cego
strzeleckiego DFK, Teresy Kudyby �
dziennikarki zajmuj¹cej siê histori¹
Opolszczyzny oraz Henryka Rudnera,
strzeleckiego radnego mieli�my okazjê
go�ciæ w Strzelcach Opolskich Achima
Gabora, syna Joachima, twórcy �wia-
towego imperium obuwniczego. GA-
BOR to nie tylko tylko nazwisko. To Wiêcej czytaj na str. 8

równie¿ doskona³a marka, a po raz
pierwszy buty ni¹ opatrzone pojawi³y
siê kilkadziesi¹t lat temu w³a�nie w
Strzelcach. Tu istnia³ tak¿e sklep obuw-
niczy rodziny.  I gdy wydawa³o siê, ¿e
po tragicznej �mierci ma³¿eñstwa Ga-
borów i spaleniu maj¹tku, rodzinne tra-
dycje znikn¹ bezpowrotnie - 60 lat temu
marka GABOR pojawi³a siê ponownie
� w uruchomionej w Bawarii fabryce
obuwia.

Sam szef sprawdza jak dzia³a sklep marki Gabor w Galerii Dominikañskiej
we Wroc³awiu

Powiatowy Dzieñ Stra¿aka

Gdy kwitn¹ kasztany...

Pewnie ¿adna inna ze s³u¿b mundurowych nie cieszy siê takim spo³ecznym
zaufaniem i poparciem. Ale te¿ kolejne pokolenia stra¿aków zas³u¿y³y sobie
na tak¹ estymê. A s³u¿ba to nie³atwa, zwi¹zana z silnym stresem, z ogl¹daniem
rzeczy, których nigdy nie chcia³oby siê ogl¹daæ, z zagro¿eniem w³asnego zdro-
wia i ¿ycia. A jednak wybieraj¹ ten zawód. Niektórzy marzyli o tym od dzie-
ciñstwa... W powiecie strzeleckim pracuje 55 zawodowych stra¿aków i 1200
ochotników. Wiêcej czytaj na str. 5 i 8

Matura 2009 - w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Zawadzkiem. Egzamin pisem-
ny z jêzyka polskiego mia³o pisaæ tu 95 osób, przysz³o jednak mniej, zrezy-
gnowa³o kilkoro abiturientów z poprzednich lat. Do egzaminu z jêzyka angiel-
skiego nie podesz³y dwie z zapisanych 65 osób, do matury z j. niemieckiego nie
przyst¹pi³a jedna ze zg³oszonych 34 osób. Wiêcej czytaj na str. 3

£¹cznie zawodnicy z³owili blisko 10 kg ryb. Najwiêksz¹ ryb¹ zawodów by³
leszcz o masie 800 gram oraz dwa pó³kilowe liny.

Wiêcej czytaj na str. 4

SZUWAREK 2009

Niedaw-
no (dok³adnie
w kwietniu
tego roku) mi-
nê³o 10 lat od
chwili, gdy
Stefan Sz³apa
zosta³ komen-
dantem strze-
leckiej Ko-
mendy Po-
w i a t o w e j
Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. Ca³y jego sta¿ w
mundurze jest znacznie d³u¿szy: 26
lat. Widzia³ przez ten czas niejedno, i
niejedn¹ zmianê prze¿y³. By³y okre-
sy lepsze i gorsze. Nie pamiêta jed-
nak, by kiedykolwiek w stra¿y by³o
tyle pieniêdzy, by starcza³o na
wszystko, co niezbêdne, zw³aszcza
na nowy sprzêt, na remonty i moder-
nizacje obiektów.  - Gdyby�my do-
stali tyle, ile potrzebujemy, wszyscy
byliby�my mocno zdziwieni - mówi.
�Od zawsze� stra¿acy musieli sobie
radziæ z brakami i wiele spraw na rzecz
jednostki za³atwiaæ we w³asnym za-
kresie (czytaj: chcesz mieæ lepiej? po-
pracuj sam).

26 lat
w stra¿y

Z 8-milionowej rezerwy przy-
znanej Opolszczy�nie przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego
pewn¹ czê�æ otrzyma³ równie¿ strze-
lecki szpital. �ci�lej � kwotê 300 tys.
z³otych.
- W marcu sk³adali�my wniosek o
dofinansowanie zakupu niezbêdnego
sprzêtu � mówi dyrektor ZOZ Be-
ata Czempiel. - Nasz projekt zosta³
pozytywnie oceniony, dziêki czemu
mo¿liwe bêdzie doposa¿enie szpita-
la w nowy aparat do usg (ogólnodia-

300 tysiêcy
dla szpitala

Wiêcej czytaj na str. 5

Wiêcej czytaj na str. 2


