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S³owa staropolskiej kolêdy znakomicie oddaj¹ nastrój
tego jedynego w swoim rodzaju �wiêta.

Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddzia³ Rejonowy w Strzelcach Opolskich

sk³ada
wszystkim swoim cz³onkom i przyjacio³om

najlepsze ¿yczenia.
Dziel¹c siê op³atkiem z najbli¿szymi aby spe³ni³o siê

Wam wszystko czego sobie ¿yczycie,
a je¿eli tych najbli¿szych ju¿ zabrak³o
w my�li prze³amcie siê op³atkiem z nami
bo my jeste�my jedn¹ wielka rodzin¹.
Du¿o zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci

w Nowym Roku 2005
zarz¹d

Minê³a 10 rocznica za³o¿enia
Miêdzyszkolnego Klubu Sportowe-
go.  Sta³o siê to okazj¹ do spotkania
dzia³aczy, zawodników i samorz¹-
dowców naszej gminy na skromnej
uroczysto�ci. Oczywi�cie, jak przy-
sta³o na organizacje sportow¹ � czê�æ
uczestników spotkania wziê³a wcze-
�niej udzia³ w okazjonalnym turnieju
koszykówki � koronnej dyscypliny
MKS rozegranym na hali sportowej
PG nr 2. Grali ze sob¹ byli i obecni
zawodnicy klubu � zwyciê¿yli senio-
rzy przed oldbojami, juniorami i ka-
detami.

Po czê�ci sportowej przyszed³
czas na spotkanie przy stole. Prezes
Opolskiego Zwi¹zku Koszykówki
Marian Zarankiewicz wrêczy³ srebr-
ne Honorowe Odznaki Polskiego
Zwi¹zku Koszykówki za³o¿ycielom,
organizatorom, wieloletnim dzia³a-
czom i trenerom: Janowi Zubkowi
(trener m³odzików), Jerzemu Korwi-
nowi Ma³aczyñskiemu (prezez
MKS) i Józefowi Kampie (dzia³acz).
Z³ote odznaki OZKosz otrzymali:
Dariusz Bizan (wiceprezes MKS),
burmistrz Krzysztof Fabianowski
(za wspieranie sportu). Srebrne od-
znaki otrzymali równie¿ dzia³acze i
sponsorzy klubu: Jaros³aw D³utow-
ski i Józef Nied�wiecki. Dwaj zawod-
nicy, Adam Bogdo³ i Pawe³ Ornow-

ski oraz przyjaciel klubu, Micha³
Domarecki otrzymali br¹zow¹ od-
znakê.
- Klub powsta³, ¿eby skupiaæ naj-
lepszych zawodników z poszczegól-
nych szkó³ w gminie i daæ im szansê
na grê z najlepszymi swoimi rówie-
�nikami � mówi Jan Zubek, jeden z
za³o¿ycieli klubu, nauczyciel WF i
trener ze szko³y w Suchej. � Poszcze-
gólne sekcje klubu startuj¹ regularnie
na ró¿nych poziomach ligowych. To
daje szansê rozwoju sportowego tym
najlepszym, najzdolniejszym.

Miêdzyszkolny Klub Sportowy
rzeczywi�cie wychowa³ zawodni-
ków, którzy maj¹ szanse na udzia³ w
wielkim sporcie, graj¹cych w du¿ych,
profesjonalnych klubach. Ewa Nie-
rzwicka jest zawodniczk¹ juniorów
�wietnego klubu Cukierki Odra
Brzeg, £ukasz Wo�ny gra w junio-
rach �l¹ska Wroc³aw (zdoby³ z dru-
¿yn¹ tytu³ mistrza Polski), Mirella
Pu³torak jest kapitanem reprezenta-
cji Polski kadetek.

Obecnie w Miêdzyszkolnym
Klubie Sportowym dzia³aj¹ sekcje:
koszykówki, bryd¿a sportowego i
footbaga, zwanego u nas �zo�k¹�. Na
pocz¹tku dzia³ania klubu by³a jesz-
cze sekcja podnoszenia ciê¿arów, jed-
nak ten sport nie cieszy³ siê zbytni¹
popularno�ci¹.

Klub asów

Dwa tygodnie temu zaprasza-
li�my przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych (NGO) na spotka-
nie. Jego celem by³o omówienie
podzia³u �rodków przeznaczonych
na ich wsparcie w roku 2005.

Polega³oby ono na dofinanso-
waniu realizowanych przez nie
zleconych zadañ powiatowych.

W spotkaniu wziêli udzia³ przed-
stawiciele kilkunastu takich organi-
zacji. To niezbyt wiele bior¹c pod
uwagê, ¿e ca³kowicie uleg³y zmianie
zasady wspó³pracy NGO z samo-
rz¹dami.

Od tej pory, aby siêgn¹æ po �rod-
ki z samorz¹du powiatowego, innych
zreszt¹ te¿, organizacja pozarz¹do-
wa musi stan¹æ do konkursu na reali-
zacjê zadañ og³oszonych przez sa-

morz¹d. Zakres og³oszenia, formê
oferty i innych dokumentów reguluj¹
przepisy � nie ma tu dowolno�ci.

Wiêc, aby z sukcesem wspó³pra-
cowaæ, warto porównaæ mo¿liwo�ci
i zadania powiatu z mo¿liwo�ciami i
potrzebami organizacji pozarz¹do-
wych. Powinno zapobiec to sytuacji
gdzie konkurs zostanie og³oszony na
zadania, które nie znajd¹ realizatorów.
Niestety w trakcie spotkania nie uda³o
siê wy³oniæ konkretnych propozy-
cji, z wyj¹tkiem programu pobudza-
nia przedsiêbiorczo�ci w�ród bezro-
botnych zw³aszcza m³odzie¿y,
wstêpnie zadeklarowanego przez Sto-
warzyszenie Rozwój i Gospodarka.
Nades³ano równie¿ oferty realizacji
zadañ od Zwi¹zku G³uchoniemych,
TSKN i OSP.

Bezpo�rednim efektem spotkania
by³a decyzja o umieszczeniu na stro-
nach internetowych powiatu dzia³u
po�wiêconemu organizacjom poza-
rz¹dowym (www.powiatstrzelec-
ki.pl) zawieraj¹cego wszystkie nie-
zbêdne do ubiegania siê o �rodki z
bud¿etu powiatu informacje. Za� wi-
cestarosta strzelecki, Waldemar Ga-
ida, zaprosi³ wszystkich do nadsy³a-
nia propozycji zadañ do dnia 15 grud-
nia. Je�li zadania te bêd¹ mia³y cha-
rakter powiatowy oraz wpisywaæ siê
bêd¹ w Program Wspó³pracy Powia-
tu Strzeleckiego z Organizacjami Po-
zarz¹dowymi Zarz¹d Powiatu we-
�mie je pod uwagê przy formu³owa-
niu listy zadañ zlecanych w ramach
konkursu.

/b/

Okres �wi¹teczny zacz¹³ siê dla
nas - uczniów Zespo³u Szkó³ Spe-
cjalnych przy Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Zawadzkiem - bardzo przy-
jemnie, gdy¿ otrzymali�my mnóstwo
prezentów. Miko³ajkowe niespo-
dzianki to nie tylko s³odycze, ale rów-
nie¿ bardzo potrzebne w codziennej
pracy szko³y artyku³y papiernicze i
higieniczne. Dary te s¹ efektem kil-
kutygodniowej zbiórki zorganizowa-
nej w�ród m³odzie¿y Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Strzelcach Opol-
skich i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Zawadzkiem. Cieszymy siê, ¿e w
tych trudnych czasach s¹ jeszcze oso-
by, które maj¹ potrzebê dzielenia siê
z innymi zarówno dobrami material-
nymi, jak i sob¹, dobrym sercem i
swoim czasem.

Przyjazd na spotkanie z naszy-
mi niepe³nosprawnymi uczniami
�wiadczy o du¿ej otwarto�ci i doj-
rza³o�ci m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Strzelcach Opol-
skich. Wspólna zabawa z okazji Mi-
ko³ajek przynios³a wiele mi³ych prze-
¿yæ i pozytywnych emocji dla
wszystkich uczestników.

Niespodzianki spotka³y nas rów-
nie¿ ze strony producentów s³ody-
czy, dziêki którym na szkolnej Wigi-
lii nie zabraknie s³odko�ci, a ka¿de
dziecko zostanie obdarowane �wi¹-
teczn¹ paczk¹. Sk³adamy gor¹ce po-
dziêkowania firmom: �Wedel� z War-
szawy, PWC �Odra� z Brzegu i �Ma-
kro� z Opola.

Wszystkim, którzy wspomogli
naszych uczniów z ca³ego serca dziê-
kujemy i ¿yczymy �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia pe³nych spokoju, rado-
�ci i mi³o�ci, a w Nowym Roku po-
my�lno�ci i wielu sukcesów.

Anna Bujmi³a

Miko³aje, miko³ajki, diab³y i anio³ki !

W DZIEÑ
BO¯EGO

NARODZENIA

Wszystkim wydaje siê, ¿e od dawna
mamy zimê, ale to tylko z³udzenie.
Jeszcze trwa jesieñ, ale w³a�ciwie ju¿
odchodzi... Oryginalne jej po¿egna-
nie zorganizowa³o Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury
w Powiecie Strzeleckim wraz ze strze-
leck¹ komend¹ hufca ZHP - wêdrów-
kê, czyli rajd na trasie Strzelce Op. -
Góra �w. Anny. Tam pieczono kie³-
baski, a tak¿e wrêczono dyplomy i
nagrody za zwyciêstwo z rywaliza-
cji.  Nie mog³o siê przecie¿ obyæ bez
typowych dla tego typu imprez kon-
kurencji!

Po¿eganie
jesieni

Przed rozpoczêciem wspó³pracy

Tak brzmi tytu³ projektu edu-
kacyjnego, do którego przyst¹pili
uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Jego celem, jak sama nazwa wska-
zuje, jest zaopatrzenie poszczegól-
nych szkó³ diecezji opolskiej i gliwic-
kiej w odpowiedni¹ ilo�æ egzempla-
rzy Pisma �wiêtego Starego i Nowe-
go Testamentu, a tym samym stwo-
rzenie odpowiedniej bazy dydaktycz-
nej dla nauczania religii. Szko³a jest
miejscem gdzie m³ody cz³owiek sty-
ka siê niejednokrotnie po raz pierw-
szy w ¿yciu z ewangelijn¹ prawd¹ o
zbawieniu i gdzie k³adzie fundament
pod gmach swojej osobistej wiary.

Jednym z zadañ, jakie projekt po-
stawi³ przed uczestnikami, jest zgro-
madzenie odpowiednich �rodków fi-
nansowych pozwalaj¹cych zakupiæ
to podstawowe �ród³o wiary i wie-

dzy religijnej wraz z pomocami dy-
daktycznymi w postaci plansz i map
biblijnych. Aby zadanie to zosta³o na-
le¿cie wype³nione uczniowie ZSZ nr
1 oraz zespó³ nauczycieli religii po-
stanowili zorganizowaæ �Kiermasz
ozdób �wi¹tecznych�, który mia³ miej-
sce 28. listopada na placu przyko�ciel-
nym parafii �w. Wawrzyñca i 29. li-
stopada w Zespole Szkó³ Zawodo-
wych Nr 1. Wszystkie produkty tam
zgromadzone (kartki �wi¹teczne, stro-
iki, ozdoby choinkowe, gipsowe fi-
gurki itp.) zosta³y wykonane samo-
dzielnie przez uczniów. Kiermasz cie-
szy³ siê bardzo du¿ym zainteresowa-
niem, w szczególno�ci najm³odszych
parafian, którzy w�ród prezentowa-
nych drobiazgów znale�li bardzo du¿o
interesuj¹cych i niezbêdnych im w
przed�wi¹tecznym okresie rzeczy.

Edyta Bem - katechetka

�Biblia w ka¿dej szkole�


