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Skromne Wigilie

W naszym rodzinnym domu
wszystkie Wigilie by³y bardzo
skromne  wspomina starosta Józef
Swaczyna. - Nie mog³o zreszt¹ byæ
inaczej, skoro mama sama musia³a
wychowaæ czwórkê dzieci  ojciec
zmar³, gdy mia³em piêæ lat. I wszyscy wiedzielimy, ¿e jest ciê¿ko, i na
wiele nie mo¿na liczyæ. Mieszkalimy w bardzo skromnym domu; czasem by³o tak zimno, ¿e woda w nocy
zamarza³a.
Kolacjê wigilijn¹ zaczynalimy
doæ wczenie  oko³o pi¹tej po po³udniu, czyli z pierwsz¹ gwiazdk¹ na
niebie. Najpierw - obowi¹zkowo
modlitwa i b³ogos³awieñstwo nad
potrawami. Ale przecie¿ stó³ siê nie
ugina³  zupy siê nie gotowa³o, a podstawow¹ potraw¹ by³ wymoczony
led solony (nie ¿adne filety, ani
matjasy), potem karp sma¿ony i kartofle. I dla mnie do dzi led w takiej
postaci (który jadalimy te¿ w wigilijne po³udnie) jest najwa¿niejszy. To
ma³o powiedziane - ja za nim przepadam, ale nikt wiêcej (tylko czasem
¿ona mi pomaga, natomiast córka ryb
nie jada w ogóle).

Op³atek? Tak, teraz dzielimy siê
op³atkiem, jak wiele l¹skich rodzin
przyjê³imy ten zwyczaj, ale doæ
póno rozpowszechni³ siê na l¹sku
Opolskim  chyba w latach 80.
ub.wieku.
Prezenty pod choink¹? Dzieci¹tko zawsze przynosi³o skromne podarki: starsza siostra co pod³o¿y³a
pod choinkê, czasem mama. I choæ
mia³em chyba z osiem lat, gdy dowiedzia³em siê, kto rzeczywicie je
przynosi, nie chcia³em siê przyznaæ,
¿e to wiem - mama zapowiedzia³a, ¿e
prezenty bêda pojawiaæ siê tak d³ugo, dopóki bêdziemy wierzyæ w Dzieci¹tko podk³adaj¹ce te chiñczyki,
gry w m³ynek czy inne drobiazgi.
Pasterka? Teraz ju¿ nieregularnie
chodzê na ni¹, ale te¿ ju¿ nie, jak niegdy, takich wspó³nych marszów na
Pasterkê ca³ej wsi  z B³otnicy do
Centawy przez trzy kilometry ca³a
wie sz³a gêsiego po zasypanej niegiem drodze... jaka to by³a wspania³a
atmosfera! Dzi pozosta³y tylko
wspomnienia. Dobre wspomnienia,
choæ by³o biednie.
(mg)

Kolejny ORLIK
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Jest to ju¿ trzeci ORLIK zrealizowany w naszym powiecie, a drugi
w zasobach powiatu (po strzeleckim,
po³o¿onym przy ul. Powstañców
l¹skich na terenie ZSZ Nr. 1).
Kompleks w Zawadzkiem sk³ada siê z boiska pi³karskiego z nawierzchni¹ ze sztucznej trawy (d³. 62
m, szer. 32 m), boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej (d³. 32,1 m, szer. 17,1 m) oraz
zaplecza sanitarno szatniowego. Jak
wszystkie ORLIKI jest ogrodzony i
owietlony.

Koszty jego realizacji zamknê³y
siê kwot¹ nieco ponad miliona stu tysiêcy z³otych, z czego niebagateln¹
czêæ pozyskano z dofinansowania
ze rodków:
- bud¿etu pañstwa w kwocie
333 000 z³,
- bud¿etu Samorz¹du Województwa w kwocie 333 000 z³,
Pozosta³¹, niema³¹ kwotê (niemal
pó³ miliona z³otych) pokry³ bud¿et
Powiatu Strzeleckiego.
Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e
dostêpny bêdzie dla dzieci i m³odzie¿y powiatu, a jego sta³¹ obs³ugê i organizacjê zajêæ poprowadzi trener
rodowiskowy.
Pozostaje nam ¿yczyæ wszystkim u¿ytkownikom zdrowia i wspania³ej sportowej rozrywki. A przecie¿ wszyscy wiemy: w zdrowym
ciele  zdrowy duch.

Oficjalne otwarcie obiektu nast¹pi 21 grudnia

Nie lada wyzwanie
Przed takim
w³anie nie lada
wyzwaniem i to
niezwykle kolorowym stanê³a w
czwartkowy poranek 10 grudnia komisja oceniaj¹ca prace zg³oszone do
konkursu na Najpiêkniejsz¹ Ozdobê Powiatowej Choinki 2009. Do
konkursu zg³oszono 84 ozdoby od
45 uczestników. Przypomnijmy, ¿e
ka¿dy uczestnik, móg³ zg³osiæ maksymalnie 3 ozdoby, które docelowo
zawisn¹ na wspólnej powiatowej choince. Zaskakuj¹ca by³a rozpiêtoæ
wiekowa osób, które zechcia³y wzi¹æ
udzia³ w konkursie  najm³odszy
uczestnik mia³ 5 a najstarszy 80 lat.
Zatem mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e
jest to inicjatywa integruj¹ca mieszkañców ca³ego Powiatu Strzeleckiego niezale¿nie od wieku. Komisja oceniaj¹c wi¹teczne prace mog³a jednoczenie podziwiaæ czêsto zdumiewaj¹ce materia³y zastosowane do wykonania ozdób i ró¿norodn¹ technikê; by³y rêkodzie³a z makaronu, bibu³y, papieru pergaminowego, tiulu,
banda¿y gipsuj¹cych, masy solnej
przez bakalie, suszone owoce, najprawdziwsze jadalne pierniki, a¿ po
zamki b³yskawiczne, jutowy sznurek czy dary lasu: szyszki i ga³¹zki
wierkowe. A wszystkie prace bardzo wi¹teczne i bardzo w swym
wyrazie nastawiaj¹ce na radosn¹ atmosferê wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Zatem komisja mia³a przy wyborze
laureatów konkursu trudne zadanie.
Przy ocenie kierowano siê czterema
kryteriami: ogólnym wra¿eniem artystycznym, oryginalnoci¹ techniki
wykonania ozdoby, starannoci¹
wykonania i nak³adem pracy oraz
ró¿norodnoci¹ zastosowanych elementów dekoracyjnych. Ozdoba
mog³a uzyskaæ maksymalnie od 4 jurorów 80 pkt., uchyliwszy r¹bek tajemnicy zwyciêzca praca, oceniona
na I miejsce uzyska³a 77 pkt., a by³a
to ozdoba .

Ale o tym dowiemy siê na WIELKIM FINALE 18 GRUDNIA 2009 r. o godz.
16:00 w sali narad Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej 2
Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu na uroczyste podsumowanie konkursu .
W Waszym gronie s¹ laureaci  warto osobicie odebraæ swoj¹ nagrodê!

Ka¿dy radny z anio³em
Czy pomys³ tegorocznych maturzystów Dawida Stojanowicza i
Micha³a Pietrzyka chwyci? Najpierw
musz¹ do niego przekonaæ m³odzie¿
wszystkich szkó³ w powiecie  gimnazjalistów i tych nieco starszych.
Do czego? Otó¿ do startu w WYBORACH, w efekcie których wybrana
zostanie nowa Rada Powiatu. Tyle,
¿e m³odzie¿owa. Radnych bêdzie 19
- tylu, ilu obecnie. Po to, by ka¿dy
radny dosta³ m³odego anio³a stró¿a.
Po co? Bo m³odzie¿ zupe³nie inaczej
widzi wiat., widzi inne problemy,
nawet takie, o których starsi w ogóle
nie maj¹ pojêcia. M³odzie¿owe rady
gmin funkcjonuj¹ w wielu regionach
kraju. M³odzie¿owej Rady Powiatu
nie ma nigdzie. Dlaczego u nas nie
mo¿e byæ ta pierwsza? - pytaj¹ Dawid i Micha³.
Ale dlaczego m³odzi na kilka miesiêcy przed matur¹ anga¿uj¹ siê w
tak¹ dzia³alnoæ, która poch³onie im
mnóstwo czasu?
- Zale¿y nam na tym, ¿eby miasto
i powiat wyrobi³y sobie markê. ¯eby
je obudziæ. Chcemy budowaæ spo³eczeñstwo obywatelskie, wiadome
swoich wyborów. Dlatego chcemy
doprowadziæ do tego, by powsta³a
m³odzie¿owa rada powiatu  lustrzana do tej obecnej, której bêdzie doradzaæ. Za kilka miesiêcy zajmiemy siê
tylko nauk¹, ale pa³eczkê przejm¹
inni. Ju¿ czas na zmianê pokoleñ 
mo¿e po uzyskaniu pe³noletnoci
m³odzie¿owi radni zechc¹ kandydowaæ kontynuowaæ dzia³alnoæ?
- Jak przekonacie uczniów do startu w wyborach tej lustrzanej rady?

- Bêdziemy jedziæ po szko³ach i
namawiaæ do zg³aszania kandydatów,
organizowania debat i wieców  jak
w prawdziwej kampanii wyborczej.
Przedstawilimy swój pomys³ starocie Swaczynie  spodoba³ mu siê na
tyle, ¿e obieca³ wys³aæ do szkó³ list z
prob¹ o umo¿liwienie nam zorganizowania ze spo³ecznoci¹ uczniowsk¹
spotkañ, na których przedstawimy
swoj¹ koncepcjê i - mamy nadziejê 
zachêcimy do wyborów. Szukamy
ludzi, którzy maj¹ pojêcie o samorz¹dnoci, znaj¹ angielski i chc¹ co
robiæ.
- Jak ta m³odzie¿owa rada bêdzie
wybierana?
- Uczniowie ka¿dego gimnazjum

wybior¹ po jednym radnym, natomiast w szko³ach ponadgimnazjalnych - po dwóch W ka¿dej szkole
powinien te¿ znaleæ siê opiekun 
nauczyciel WOS czy historii  bo
pewnych zasad trzeba siê nauczyæ,
np. argumentacji, prowadzenia dyskusji, wyst¹pieñ publicznych. Ka¿dy kandydat powinien umieæ poprowadziæ skutecznie swoj¹ kampaniê
wyborcz¹. Nie tylko skutecznie, tak¿e  z pomp¹.
Czy uda siê zrealizowaæ to zamierzenie? Wierzê, ¿e tak. Dawid Stojanowicz skutecznie wypróbowa³ ju¿
jeden ze swoich pomys³ów  wybrano go m³odzie¿owym burmistrzem
Strzelec.
(mg)
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