
P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

Tradycyjnie ju¿ jego uroczyste
otwarcie stanowi w strzeleckim ko-
�ciele �w. Wawrzyñca koncert Powia-
towej Orkiestry Dêtej pod kierow-
nictwem Franciszka Czakaja. Tworz¹
j¹ zespo³y orkiestr z Jemielnicy, Za-
wadzkiego, Kolonowskiego i Le�ni-
cy, na co dzieñ graj¹ce osobno, ale
przez ca³y rok spotykaj¹ce siê (dziê-
ki finansowemu wsparciu Konsulatu
Generalnego RFN we Wroc³awiu) na
muzycznych warsztatach. To dziêki
nim brzmienie ponad 80-osobowej
orkiestry tak porusza. Zw³aszcza w
takim repertuarze, jaki zaprezento-
wany zosta³ w ostatni¹ niedzielê ad-
wentu. I choæ w oczywisty sposób
zwi¹zany by³ on z nadchodz¹cymi
�wiêtami, a wiêc przewa¿a³y kolêdy
i pastora³ki polskie i niemieckie, to
zaprezentowano te¿ utwory Mendel-

lsonna i Vangelisa. Orkiestra pod trze-
ma batutami: Krystiana Gajdy, Anto-
niego Sklebica i Gerarda Szyi koncer-
towa³a ponad godzinê, a w ca³o�æ,
do�æ zró¿nicowan¹ przecie¿ w mu-
zycznym charakterze, po³¹czy³ s³o-
wem wi¹¿¹cym Waldemar Gaida, wi-
cestarosta strzelecki i  przewodnicz¹-
cy DFK w Strzelcach Opolskich.

Organizatorom, tak¿e ofiarodaw-
com paczek dla najbardziej potrze-
buj¹cych z parafii Podwy¿szenia
Krzy¿a �wiêtego i �w. Wawrzyñca,
podziêkowa³ proboszcz ks. Wolfgang
Jo�ko. Specjalne podziêkowania skie-
rowa³ do by³ego pos³a Helmuta Pa�-
dziora, który wiele �cie¿ek wydep-
ta³, szukaj¹c finansowej pomocy dla
odnowienia figur czterech aposto³ów
w ko�ciele. Dziêki temu dzi� ich piêk-
no na nowo zachwyca.

Podobnie jak w ubieg³ym roku w
okresie przed�wi¹tecznym na placu
¯eromskiego mia³ miejsce Jarmark
Bo¿onarodzeniowy - Weihnacht-
smarkt. 18-20 grudnia w jego ramach
mia³o miejsce adwentowo-bo¿onaro-
dzeniowe �piewanie. Wszystko za-
czê³o siê w niedzielê, w ko�ciele pw.
�w. Wawrzyñca w Strzelcach Opol-
skich, gdzie z adwentowym repertu-
arem wyst¹pi³a powiatowa orkiestra
pêta. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody
koncert ten przyci¹gn¹³ do ko�cio³a
t³umy s³uchaczy. Dalsza czê�æ wy-
stêpów mia³a miejsce w poniedzia³ek
i wtorek na Placu ¯eromskiego. Tam
na specjalnie na t¹ okazjê przygoto-
wanie scenie wystêpowa³y zespo³y i
chóry Mniejszo�ci Niemieckiej. W
poniedzia³ek by³y to: Zespó³ dzie-
ciêcy Hoffnung z Jemielnicy, Zespó³
szkolny z Dziewkowic, Grupa Froh-
sinn z Ujazdu, Freundschaft z Jemiel-
nicy i Biesiadnicy z Dziewkowic.
Ka¿dy z zespo³ów prezentowa³ ko-
lêdy i pastora³ki zarówno w jêzyku
niemieckim jak i polskim.

Podobnie by³o we wtorek, kiedy
na scenie pojawi³y siê Kro�nickie
Echo, grupa Frohsinn z Le�nicy, Ze-
spó³ taneczno-�piewaczy Rozmierz
oraz mêski chór Alte Kameraden z
Zawadzkiego.

W trakcie wystêpów s³uchacze
mogli nie tylko pos³uchaæ pie�ni �wi¹-
tecznych, ale tak¿e napiæ siê grzane-
go wina oraz posiliæ siê kie³bas¹ z ro¿-
na. Obydwa dni wystêpów zakoñ-
czy³y siê wspólnym od�piewaniem
znanej niemieckiej pie�ni �Oh du
fröhliche�.

Oczywi�cie przez ca³y czas trwa-
nia koncertów funkcjonowa³ jarmark
�wi¹teczny, na straganach którego
mo¿na by³o kupiæ prawie wszystko,
co potrzebne jest na �wiêta. Tak w
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Jarmark Bo¿onarodzeniowy

Ju¿ od po³u-
dnia spotkaæ
mo¿na w nim
czy te ln ików
biblioteki, krót-
ko potem swo-
je drzwi otwie-
ra �wietlica
wiejska, w któ-
rej m³odzie¿
spêdza wieczo-
ry graj¹c w te-
nisa sto³owego
lub ma mo¿li-
wo�æ rozwija-
nia swoich ta-

lentów na kursie tañca. Gospodarzem obiektu jest kad³ubska Ochotnicza Stra¿
Po¿arna. W budynku lokatorem jest prê¿ny klub sportowy LZS Adamietz
Kad³ub. Na piêtrze natomiast znajduje siê Dom Spotkañ DFK Kad³ub (Deut-
scher Freundschaftskreis � Niemieckie Ko³o Przyja�ni). Spotykaj¹ siê w nim
cz³onkowie DFK i nie tylko, na ró¿nego rodzaju imprezach, np. w ostatni
wtorek na spotkaniu �wi¹tecznym, jak pokazano na zdjêciu. Ko³o organizuje
te¿ w okresie zimowym kurs jêzyka niemieckiego finansowany przez Konsu-
lat Generalny we Wroc³awiu. Z wyposa¿onych w kuchniê i prysznice po-
mieszczeñ DFK korzysta tak¿e LZS, udostêpniaj¹c je miêdzy innymi sê-
dziom, którzy opisuj¹ warunki tam istniej¹ce jako przynajmniej �drugoligo-
we�.

 Ania  Mróz - DFK Kad³ub

WSPÓLNY DOM
W Kad³ubie jest taki Dom przez du¿e D,

w którym codziennie têtni ¿ycie kad³ubskiej spo³eczno�ci.

mi³ej atmosferze, przy d�wiêkach ko-
lêd mo¿na by³o przygotowaæ siê do
zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. Jest to doskona³a odskocznia
od przed�wi¹tecznego zabiegania.

Miejmy nadziejê, ¿e organizatorzy
nie zrezygnuj¹ ze swojego pomys³u
i taka impreza na sta³e zago�ci w na-
szym przed�wi¹tecznym kalendarzu.

Konrad Wac³awczyk

O ile limitów byæ nie mo¿e na
oddziale po³o¿niczym, o tyle obo-
wi¹zuj¹ one na innych szpitalnych
oddzia³ach i w poradniach. I tu plus
w porównaniu do mijaj¹cego w³a�nie
roku: strzelecki ZOZ wynegocjowa³
lepsze warunki. Zdecydowanie wiê-
cej punktów ni¿ w 2005 r. otrzymaj¹
poradnie diabetologiczna i endokry-
nologiczna, natomiast pozosta³e �
tylko trochê wiêcej. Tak wiêc w ko-
lejce do poradni kardiologicznej na
razie chyba czekaæ trzeba bêdzie tak
d³ugo, jak do tej pory � kilka miesiê-
cy.
- Do zupe³nie paradoksalnej sytu-
acji dosz³o w styczniu tego roku: ju¿
15 dnia tego miesi¹ca przestali�my
przyjmowaæ zapisy na pierwsze pó³-
rocze. Natomiast przy zapisach na
drugie � kolejka ustawi³a siê 15 lipca
ju¿ o drugiej w nocy. Na szczê�cie
chêtnych zapisywali�my jeszcze
przez miesi¹c � przypomina dyrek-
tor Kreis. � Mam jednak nadziejê �
dopowiada � ¿e dziêki mo¿liwo�ci
wykonywania pewnych badañ am-
bulatoryjnych, wspó³finansowanych,

Ma byæ lepiej
np. wysi³kowego EKG oraz pozy-
skaniu kolejnego specjalisty kardio-
loga, w tym roku bêdzie trochê lu�-
niej.

Pytam jeszcze o badania profi-
laktyczne. Otó¿ na razie � nie ma ¿ad-
nych umów naszego szpitala z NFZ-
em.
- Narodowy Fundusz Zdrowia
anulowa³ konkurs, nie podaj¹c ¿ad-
nych przyczyn. Nie musi siê zreszt¹
w ¿aden sposób t³umaczyæ � mówi
M. Kreis. � Chcieli�my w roku 2006
realizowaæ takie same programy, jak
w tym roku, czyli profilaktykê raka
szyjki macicy i raka sutka. Prawdo-
podobnie rzeczywi�cie bêdziemy je
prowadziæ, ale kiedy dojdzie do kon-
kursu � trudno powiedzieæ. Do dzi�
(15. grudnia) nie ma te¿ ¿adnych de-
cyzji co do sprawowania przez strze-
lecki szpital tzw. nocnej opieki wy-
jazdowej. Mamy natomiast podpisa-
ny kontrakt na pogotowie. Stawka nie
wzros³a w stosunku do roku 2005,
mamy tyle samo pieniêdzy, ale staw-
ki w województwie opolskim nale¿¹
do najwy¿szych w Polsce.

M. Górka
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W sprawnym przeprowadzeniu
zawodów pomog³o 19 wolontariuszy
� uczniów strzeleckiego liceum pod
opiek¹ Beaty Mehlich. Pani Beata
wraz z Tomaszem Szczu¿ewskim
sêdziowali wszystkie spotkania.

Dziêki uprzejmo�ci Piekarni
WINNIK, Cukierni ZIMMER-
MAN, Restauracji CASINO oraz
Hurtowni BARTEK ka¿dy uczest-
nik móg³ skorzystaæ z poczêstunku
oraz napojów. Nagrody rzeczowe
zosta³y ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Op., Sto-
warzyszenie ÓSEMKA, spó³kê IN-
TERSILESIA MC BRIDE POLSKA
SP Z O.O., p. GRA¯YNÊ STONE i
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ£
DZIECI.

Organizatorzy dziêkuj¹ tak¿e
panu Janowi Wróblewskiemu, dyrek-
torowi Z.S.O w Strzelcach Op. za
udostêpnienie obiektów sporto-
wych.

W imieniu organizatorów
Agata Zalejska � przewodnicz¹ca

sekcji O.S. �SZCZYG£Y�

Gdy na Nowy Rok jasno,
bêdzie w stodole ciasno.
                   ***
Gdy w Nowy Rok pogoda bêdzie,
to w polu urodzaj wszêdzie.
                   ***
Gdy w Nowy Rok skwar i upa³,
baran bêdzie wilka chrupa³.

Nowy roczek nadchodzi, powinszowaæ siê godzi:

szczê�cia, zdrowia i chleba i co tylko potrzeba:

pieniêdzy, dobytku i wszystkiego po¿ytku.

Wiwat, wiwat �piewajmy i do Boga wzywajmy.

Niech gospodarz ¿yje, piwko z miodem niech pije!

Idzie Nowy Rok...
Przys³owia Z najlepszymi ¿yczeniami

Turniej
koszykówki
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