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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4615253

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, 4636744
e-mail: dpskadlub@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsazawa@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: zsskadlub@wp.pl,
zss_kadlub@wodip.opole.pl

Specjalny O�rodek Szkolno-
Wychowawczy
w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno �
Epidemiologiczna w Strzelcach
Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220
Wydzia³ Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153
Wydzia³ Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203
Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia �PRO MEDIA�
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/453-18-07, 454-18-69,
fax 453-74-96

Redakcta zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.

Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.

Nie odpowiada za tre�æ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

i Gospodarki Nieruchomo�ciami
wew. 105, 140, 133, 137
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
wew. 215, 217, 249
Wydzia³ Organizacyjny
Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Ochrony Ludno�ci i Spraw Obronnych
wew. 219

Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³ Gospodarki
Mieniem Powiatu
wew. 144,146
Zespó³ ds. Promocji Powiatu
wew. 218, 230

Do pocz¹tku XIX wieku dzieci z
Kad³uba i Osieka sw¹ naukê ograni-
cza³y jedynie do przygotowania siê
do Pierwszej Komunii �w. w ko�cie-
le parafialnym w Rozmierzy. Tylko
nieliczne uczy³y siê pisania i czyta-
nia w prywatnym mieszkaniu pani
Mrohs.

W 1804 roku, zgodnie z zalece-
niem �Regulamentu Królestwa Pru-
skiego�, za³o¿ono szko³ê,  która swym
zasiêgiem obejmowa³a Kad³ub i Osiek
z Kasztalem. Szko³a powsta³a na Pie-
cu, w po³owie drogi miêdzy Kad³u-
bem, a Osiekiem. Mie�ci³a siê w drew-
nianym, krytym strzech¹ budynku.
By³a tam tylko jedna klasa i jeden
pokój mieszkalny dla nauczyciela.
Budynek dawnej szko³y po licznych
i gruntowych przebudowach istnieje
po dzieñ dzisiejszy. Obecnie jest
znacznie wiêkszy, murowany, kryty
dachówk¹. Mie�ci siê w nim �wietli-
ca so³ectwa Kad³ub � Piec i mieszka-

nia socjalne. Na jego  �cianie fronto-
wej zostanie wmurowana pami¹tko-
wa tablica.

Koszty jej utworzenia i utrzy-
mania w 1/3 pokrywa³ w³a�ciciel Ka-
d³uba hrabia von Tenczin, pozosta³a
czê�æ stanowi³a sk³adkê mieszkañców
wsi, z których pochodzi³y dzieci.

W 1844 roku, kiedy liczba
uczniów przekroczy³a 240 przenie-
siono szko³ê do wiêkszego budynku
w centrum Kad³uba. Budynek ten
mia³ ju¿ dwie sale lekcyjne. Ci¹gle
zwiêkszaj¹ca siê liczba uczniów spo-
wodowa³a, ¿e od 1891 roku wpro-
wadzono w Kad³ubie system trzy-
klasowy. Mieszkañcy wsi bardzo
chcieli rozbudowaæ sw¹ szko³ê, po-
mys³ ten doszed³ do skutku dopiero
w 1901 roku. Rozebrano wtedy sta-
ry budynek szkolny i zbudowano
nowy, w którym mie�ci³y siê ju¿ czte-
ry klasy i mieszkania dla trzech na-
uczycieli. Kolejne inwestycje by³y

konieczne po ukoñczeniu pierwszej i
drugiej wojny �wiatowej.

W 1978 roku dokonano general-
nego remontu szko³y, nadaj¹c jej imiê
Janusza Korczaka.

Od 1861 roku dzieci z Osieka
uczêszcza³y do swojej szko³y. Praw-
dopodobnie w 1905 roku wybudo-
wan w Osieku now¹ szko³ê, która po
licznych przebudowach istnieje do
dnia dzisiejszego. Niestety w 2002
roku  zosta³a zlikwidowana, a obec-
nie mie�ci siê tam tylko przedszkole.
Najnowsz¹ inwestycj¹ oczekiwan¹
od wielu lat jest budowa sali gimna-
stycznej. Jej oddanie do u¿ytku na-
st¹pi  w grudniu 2004 roku. Bêdzie
to piêkny prezent na 200 � setne uro-
dziny szko³y.

Przez dwie�cie lat istnienia w mu-
rach naszej szko³y uczy³o siê bardzo
wielu uczniów. Ilu dok³adnie? Trud-
no dzi� powiedzieæ, bo nie zachowa-
³y siê dokumenty. Tylko w okresie
powojennym dochowa³a siê 600 ab-
solwentów. Niektórzy z nich miesz-
kaj¹ ca³y czas w naszej wiosce lub
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To zdjêcie przedstawia grupê uczniów z rocznika 1937/38. I tu mamy pro�bê
do naszych Czytelników: je�li poznajecie Pañstwo kogo� � prosimy o podanie
nazwisk.

Kronika szko³y w latach 60. uratowana zosta³a przed spaleniem przez pana
Józefa Miensoka (dzi� ju¿ niestety nie¿yj¹cego) � to dziêki niemu mo¿emy
ogl¹daæ dzi� reprodukowany fragment jednej z jej kart.

okolicy, czê�æ - rozjecha³a siê po kra-
ju i niemal ca³ym �wiecie. Czê�æ z
nich co roku odwiedza swoje rodzi-
ny w Kad³ubie czy Osieku. W�ród
absolwentów byli nauczyciele, leka-
rze, ksiê¿a, zakonnicy, siostry zakon-
ne, pielêgniarki, prawnicy, rolnicy,
doskonali rzemie�lnicy oraz przed-
stawiciele wielu innych zawodów.
Wszystkich bardzo serdecznie zapra-
szamy na uroczysto�ci jubileuszowe,
które odbêd¹ siê 9 � 10 pa�dzierni-
ka 2004 roku. Oczywi�cie na jubile-
usz zapraszamy nie tylko absolwen-
tów szko³y oraz mieszkañców Ka-
d³uba i Osieka ale równie¿ wszyst-
kich zainteresowanych histori¹ naszej
szko³y, jednej z najstarszych w rejo-
nie.

Informacje  dotycz¹ce szko³y zo-
sta³y podobne zgodnie z zapisami
znajduj¹cymi siê w �Kronice szko-
³y�. Tekst ca³ej kroniki w jêzyku pol-
skim i niemieckim, jak równie¿ omó-
wienie historii szko³y znale�æ mo¿na
w ksi¹¿ce Ks. Franciszka Wolnika
�Parafia i szko³a w Kad³ubie.�

18 i 19 wrze�nia hucznie ba-
wiono siê na Wielkim Festynie w
Kolonowskiem. Okazji do zorga-
nizowania festynu by³o wiele.
�wiêtowano do¿ynki parafialne,
by³ turniej Oldboyów, a tak¿e Dni
Kultury Niemieckiej.

Festynowi przy�wieca³o has³o
�Wszyscy pomagamy Restauracji
Markus�, gdy¿ na ten cel przezna-
czono ca³y dochód z imprezy.

Wiele ró¿norodnych atrakcji
przygotowanych przez organizato-

rów mog³o usatysfakcjonowaæ ka¿-
dego go�cia.

W sobotê w ramach Dni Kultury
Niemieckiej zaprezentowa³y siê dzieci
ze Szko³y Podstawowej w Kolonow-
skiem, które przygotowa³y miniplay-
back show, swój program przedsta-
wi³a równie¿ m³odzie¿ uczêszczaj¹-
ca do ogniska muzycznego Meloman
oraz zespó³ taneczno-�piewaczy
Rozmierz. W sobotê go�ci bawi³ tak-
¿e Figielek i Figiel. Mo¿na te¿ by³o
wys³uchaæ koncertu hejnalistów le-

Do¿ynki i festyn w Kolonowskiem
�nych z Nadle�nictwa Zawadzkie, a
wieczorem do tañca przygrywa³ ze-
spó³ Voyager.

Niedziela to jeszcze wiêcej atrak-
cji. Po mszy dziêkczynnej za plony
wszyscy udali siê do namiotu, gdzie
odbywa³ siê festyn. Po powitaniu
go�ci honorowych starostowie do¿y-
nek Helga Fidler i Herbert �wierczok
z³o¿yli na rêce burmistrza bochen
chleba.

Drugi dzieñ festynu to wystêpy
orkiestr dêtych z Le�nicy, Jemielni-

cy, Zawadzkiego i Kolonowskiego:
najpierw wspólne, potem ju¿ w od-
rêbnym repertuarze. W ramach festi-
walu kultury mniejszo�ci niemieckiej
wyst¹pi³y takie zespo³y jak Frohsinn
z Le�nicy, Hoffnung z Jemielnicy,
Freundschaft z Jemielnicy, Frohsinn
z Ujazdu �l¹skiego, Echo Kro�nicy i
Alte Kameraden z Zawadzkiego.
Wieczorem wszystkich do ³ez bawi³
humorysta Tolek, a potem - mo¿na
by³o bawiæ siê na dyskotece w rytm
przebojów dla doros³ych.


