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Tydzieñ do �wi¹t Bo¿ego Naro-dzenia. W du¿ych miastach sklepy idomy ju¿ od wielu dni przystrojones¹ choinkami, �wiêtymi Miko³ajami,dzwoneczkami, migaj¹cymi ³añcusz-kami, które na dodatek rozbrzmiewaj¹ró¿nymi melodyjkami �wi¹tecznymi.W Kad³ubie natomiast ani �ladu: domyjeszcze nie przystrojone, w oknachpustki, choinki w ogródkach go³e, ¿ad-nych �wiate³ek, ¿adnych Miko³ajówwisz¹cych na fasadzie domu, ¿ad-nych melodyjek. A wszystko dlate-go, i¿ zgodnie z liturgi¹ ko�cio³a ad-went dzieli siê na dwa okresy: do 16grudnia oraz od 17 grudnia. Pierwszyjest okresem oczekiwania, drugi za�czasem bezpo�redniego przygotowa-nia do �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.Mieszkañcy Kad³uba, jako przyk³adniparafianie, stosuj¹c siê do tej zasadyrozpoczynaj¹ strojenie domów do-piero w ostatnim tygodniu przed�wiêtami. Ale wtedy praca rusza ca³¹par¹. Efekty widaæ zaraz po �wiê-tach, poniewa¿ Kad³ub s³ynie ze zgar-niania nagród za naj³adniej przystro-jon¹ posesjê. S³ynie do tego stopnia,¿e w tym tygodniu widziany by³ ju¿w miejscowo�ci samochód TVP, na-grywaj¹cy relacjê na ten temat.Poza tym �wiêta Bo¿ego Naro-dzenia przebiegaj¹ w Kad³ubie taksamo jak w innych miejscowo�ciachw powiecie strzeleckim i na Górnym�l¹sku. Gospodynie rozpoczynaj¹porz¹dki ¿eby zd¹¿yæ przed wigili¹,poniewa¿ wiele prac zgodnie z tra-dycj¹ jest zabronionych, na przyk³adpranie i  wieszanie wypranego, r¹ba-nie drzewa, trzepanie dywanów.Obowi¹zkowo piecze siê pierni-ki i przygotowuje makówki. Co doprzepisu na ten smako³yk panuje jed-nak ró¿nica zdañ w gronie gospodyñkad³ubskich: najpierw bu³ka a na to

12 grudnia w godzinach popo³udnio-wych odby³o siê spotkanie adwento-we cz³onków DFK miasta Kolonow-skie. W spotkaniu wziê³o udzia³ ok.80 osób, które mi³o spêdzi³y wspól-ny czas podczas pogawêdki, �piewa-nia kolêd oraz piosenek niemieckich.Uczestnicy mogli równie¿ obejrzeæwystêpy dzieci w jêzyku niemiec-kim: �Herbergesuchen�, �Drei Engel�,

�wi¹teczne popo³udniew Kolonowskiem
�Der Nikolaus� i �Adventsgedichte�oraz podziwiaæ wykonanie kolêd naflecie i skrzypcach. Liczny udzia³cz³onków pokaza³, i¿ takie spotka-nia s¹ bardzo potrzebne, s³u¿¹ inte-gracji i kultywowaniu tradycji. Wspotkaniu wzi¹³ udzia³ równie¿ Sta-rosta Strzelecki Józef  Swaczyna orazBurmistrz Miasta i Gminy Kolonow-skie Norbert Koston.

Krystyna Kozio³ek

Kad³ub tydzieñ przed �wiêtami
potem mak, albo bu³ka przek³adanamakiem lub nawet zamiast bu³ki su-charki, na dodatek posypane kakao.Jedno jest pewne: wszystkie wersjesmakuj¹ wy�mienicie.Sam dzieñ wigilii jest wyj¹tko-wy pod wzglêdem tradycji i przes¹-dów z nim zwi¹zanych. Z samegorana domownicy z niecierpliwo�ci¹wygl¹daj¹ pierwszego go�cia, ponie-wa¿ je¿eli bêdzie to mê¿czyzna toprzyniesie szczê�cie na ca³y rok, je-¿eli kobieta to pech. Innym, niecokontrowersyjnym zwyczajem jest�zalywanie chrobouka�. W niektórychdomach s³u¿y do tego wino �wiêconew dzieñ �w. Jana, w innych wystar-cza zwyk³a gorzouka. Wa¿ne jest jed-nak, ¿eby tym sposobem zapewniæsobie zdrowie na ca³y rok. Tradycj¹jest równie¿ bia³a kie³basa (bia³a, po-niewa¿ jest solona zwyk³¹ sol¹ i niejest wêdzona). Jedzona jest w sam¹wigiliê na �niadanie, w nocy po pa-sterce lub ju¿ w �wi¹teczny poranek.Dzieñ wigilii jest zgodnie z tradycj¹traktowany jako przepowiednia tego,jak bêdzie wygl¹da³ ca³ym nastêpnyrok. Dlatego te¿ wszyscy staraj¹ siêwcze�nie wstaæ, ca³y dzieñ a¿ do ko-lacji pracowaæ, dzieciom nie pozwalasiê ogl¹daæ telewizji. Przed wigili¹ na-le¿y tak¿e koniecznie oddaæ wszel-kie d³ugi i po¿yczone przedmioty, wprzeciwnym przypadku grozi zad³u-¿enie w ca³ym przysz³ym roku.Po tak intensywnych przygoto-waniach, z zachowaniem wszelkichzwyczajów i tradycji  wigilijnychwszyscy spokojnie mog¹ zasi¹�æ dokolacji, a potem rozpakowaæ prezen-ty, które przynios³o Dzieci¹tko. Tak,na �l¹sku prezenty przynosi nie �w.Miko³aj i nie Gwiazdka a w³a�nieDzieci¹tko, co wywodzi siê od nie-mieckiego zwyczaju.

Joanna Mróz

oraz pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy Kolonowskie

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Franciszek Klimas

Burmistrz Kolonowskiego
Norbert Koston

Od 7 do10 grudnia trwa³ konkurskulinarny �Takie Smaki - Gwiazdka2006� organizowany przez Wy¿sz¹Szko³ê Hotelarstwa i Gastronomii wPoznaniu. Uczestnikami pokazuby³y 24 dru¿yny reprezentuj¹ce szko-³y �rednie z ró¿nych stron Polski oprofilu gastronomicznym, hotelar-skim i spo¿ywczym. Oprócz naszejszko³y w konkursie startowa³y szko-³y ze Szczecina, Jarocina, Chorzowa,Zielonej Góry, Pleszewa, Kluczbor-ka i inne.  Celem konkursu by³o za-prezentowanie umiejêtno�ci m³odzie-¿y w przygotowaniu regionalnychpotraw wigilijnych oraz pokazanieuczestnikom z innych stron tradycji�wi¹t.W pierwszym dniu przygotowy-

�l¹ska wigilia w Poznaniu

Niech �wiêta Bo¿ego Narodzenia
spêdzone w gronie rodziny i przyjació³ up³yn¹

w atmosferze rado�ci i spokoju,
a nadchodz¹cy Nowy Rok przyniesie

spe³nienie wszystkich marzeñ.
Tego wszystkim mieszkañcom gminy Kolonowskie ¿ycz¹:

wali�my swój boks, gdzie przedsta-wili�my wystrój �wi¹teczny izby�l¹skiej, ³¹cznie z przygotowanymsto³em wigilijnym. W tym dniu na-st¹pi³o uroczyste otwarcie wystawyprzez rektora uczelni dr hab. Roma-na Dawida Taubera.W pi¹tek odby³ siê konkurs in-dywidualny gotowania potrawy wi-gilijnej �Karpia po ¿ydowsku�, gdzienasz kolega Robert Deja z klasy IVTG prezentowa³ swoje umiejêtno�ci.W tym dniu równie¿ brali�my udzia³w korowodzie wszystkich uczestni-ków w strojach regionalnych z  pocz-tami sztandarowymi oraz w uroczy-stej Mszy �wiêtej w ko�ciele pw.Chrystusa Odkupiciela.Wieczorem zasiedli�my do

wspólnej kolacji wigilijnej. Tradycyj-ne wielkopolskie potrawy przygo-towali kucharze pracuj¹cy w restau-racji filmowej �Beverly Hills� tejuczelni. Sk³adali�my sobie ¿yczeniai wspólnie �piewali�my kolêdy. Dzieñnastêpny spêdzali�my równie¿ wkuchni gotuj¹c tradycyjne potrawycharakterystyczne dla naszego regio-nu: makówki, karp zapiekany w ja-rzynach, karp w sosie winnym, kom-pot z suszonych owoców, zupa ryb-na i pierniki.Nastêpnie odby³a siê uroczystagala wrêczania nagród. Spróbowali-�my wszystkie potrawy gotowaneprzeze naszych kolegów z innych re-gionów Polski, i nasze równie¿ �wszystko nam smakowa³o. Na ko-niec uroczysto�ci rektor zrobi³ namniespodziankê podaj¹c pieczonegoprosiaka i wspania³y tort � przygo-towane przez studentów tej uczelni.W konkursie bra³o udzia³ 6 naszychuczniów: Marzena Hasterok IV TG,Ma³gorzata Kania IV TG, RobertDeja IV TG, Piotr Matuszek z IVTechnikum Organizacji Us³ug Ga-stronomicznych oraz Agnieszka Pan-cherz i Sandra Willim z klasy II Tech-nikum Organizacji Us³ug Gastrono-micznych. Dostali�my okoliczno-�ciowe dyplomy udzia³u w konkur-sie �Takie Smaki � Gwiazdka 2006�oraz drobne upominki.Jeste�my bardzo zadowoleni zmo¿liwo�ci udzia³u w tym konkur-sie, poniewa¿ zdobyli�my nowe do-�wiadczenia, poznali�my nowychludzi i prze¿yli�my wspania³¹ przy-godê.
Ma³gorzata Tacica
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P r a w d z i -wym wete-ranem natym polujest Intersile-sia � tytu³zdoby³a poraz szósty.Ale, jak po-wtarza przywielu oka-zjach jej prezes Karol Cebula, nie-normalne jest to, ¿e wyró¿nia siêfirmy kieruj¹ce siê w codziennejpraktyce zasadami etyki, a nie piêt-nuje tych, którzy jasnych regu³ nieprzestrzegaj¹.I dodaje, ¿e od niego na ogó³ nie ¿¹dasiê ani przedp³at, ani gwarancji ban-kowych przy zawieraniu transak-cji.- Jestem znany z tego, ¿e wszystkop³acimy na czas � mówi.- Po co wobec tego tyle tytu³ów?� pytam.- W³a�ciwie nie potrzebujê ¿ad-nych formalnych po�wiadczeñ, ¿egramy czysto, ale udzia³ w kolej-nych edycjach konkursu to mójwk³ad w poszerzanie grona przed-siêbiorstw, dla których uczciwo�æ irzetelno�æ kupiecka to nie pustehas³a, tylko norma. Codzienna nor-ma. Przecie¿ straszne by³oby, gdy-by celem by³o wy³¹cznie uzyskanietakiego tytu³u, a o wszystkim, cosiê z tym wi¹¿e - nastêpnego dniazapomnieæ.

Firmy Fair Play
IX edycja konkursu w³a�nie siê zakoñczy³a, a w�ród 16 laureatów z Opolsz-czyzny znalaz³y siê dwie firmy z terenu powiatu strzeleckiego: Intersilesia
McBride Polska, producent kosmetyków i chemii gospodarczej oraz Przed-
siêbiorstwo Przemys³u Obuwniczego w Strzelcach Opolskich � producentobuwa ochronnego.

Intersilesia
- po raz kolejny

Strzeleckie Przedsiêbiorstwo Prze-mys³u Obuwniczego natomiast tytu³�Przedsiêbiorstwa Fair Play� otrzy-ma³o po raz pierwszy.- Co nie znaczy, ¿e firm¹ prze-strzegaj¹c¹ czystych regu³ gry sta³osiê dopiero w tym roku � stanowczoo�wiadcza jej dyrektor Jacek Lyka. �Potwierdzeniem tego s¹ kolejne ty-tu³y �Solidnej Firmy�, a w tym roku� srebrny certyfikat Solidnej Firmy.W tym roku dopiero po raz pierw-szy wystartowali�my w konkursie otytu³ Fair Play.- Ka¿de z tych wyró¿nieñ, choæw istocie podobnych, jest równiewa¿ne. Nie warto ich klasyfikowaæ izastanawiaæ siê nad ich rang¹. Cel jestten sam � pokazanie, ¿e przestrzega-my etyki w prowadzeniu dzia³alno-�ci gospodarczej i przez ca³y czasdotrzymujemy wysokich standar-dów. Czym innym s¹ certyfikatybran¿owe czy nagrody lub medale zakonkretny produkt; nie bêdê zreszt¹ukrywa³, ¿e i takie � w dodatku miê-dzynarodowe - osi¹gniêcia mamy nakoncie. Wszystkimi mo¿na i nale¿ysiê chwaliæ � dla kolejnych logo niezabraknie miejsca w naszych mate-ria³ach firmowych i reklamowych.- Gdy zauwa¿am w tym miejscu,¿e od warszawskiej gali minê³o ju¿trochê ponad tydzieñ (odby³a siê 8grudnia), a w aktualno�ciach na inter-netowej stronie PPO nie znalaz³a siênawet wzmianka, mimo ¿e to podob-no takie wa¿ne � s³yszê, ¿e wkrótcetam siê znajdzie, a pracownicy ju¿wiedz¹ i s¹ dumni, o to przecie¿wspólne osi¹gniêcie ca³ej za³ogi.

PPO
- po raz pierwszy

W ramach tegorocznej ogólnopol-skiej kampanii spo³ecznej HIV/AIDSrealizowanej pod has³em �Rodzinarazem przeciw AIDS�, PowiatowaStacja Sanitarno � Epidemiologicznaw Strzelcach Op. wspólnie ze Staro-stwem Powiatowym zorganizowa³a7. grudnia br. w strzeleckim DomuKultury koncert z zakresu profilak-tyki uzale¿nieñ.Gwiazd¹ koncertu pt. �Nie war-to kusiæ �mierci� by³ zespó³ rocko-wyz Krakowa Bum Bum Bros, a adresa-tami m³odzie¿ ze strzeleckich szkó³ponadgimnazjalnych, tj. Zespo³uSzkó³ Zawodowych Nr 1 i Zespo³uSzkó³ Ogólnokszta³c¹cych.Muzycy poprzez swoje utworyoraz opowiadane historie próbowaliuzmys³owiæ m³odym ludziom jakimz³em s¹ narkotyki oraz jakie konse-kwencje mog¹ spotkaæ tych, którzypo nie siêgaj¹. Nie tylko strac¹ rodzi-nê, przyjació³, znajomych, ale przedewszystkim w³asn¹ godno�æ i szacu-nek do siebie. Bêd¹ nie tylko patrzeæna ból i ³zy innych, ale sami równie¿tego do�wiadcz¹. W zwi¹zku z po-dejmowaniem ryzykownych zacho-wañ mog¹ zostaæ zaka¿eni wirusemHIV oraz mog¹ spotkaæ na swojejdrodze �mieræ. Ponadto m³odzie¿mia³a zrozumieæ, ¿e jest ca³kowicieodpowiedzialna za swoje ¿ycie, ¿emo¿na ¿yæ bez narkotyków, alkoho-lu i wcale nie trzeba po nie siêgaæ,aby rozwi¹zaæ nawet najtrudniejsze¿yciowe problemy.Zorganizowanie w/w koncertu zzakresu profilaktyki uzale¿nieñ sta-³o siê mo¿liwe dziêki wsparciu finan-sowemu ze strony Starostwa Powia-towego w Strzelcach Op. Jako Po-wiatowa Stacja Sanitarno � Epidemio-logiczna cieszymy siê, ¿e lokalne w³a-dze samorz¹dowe widz¹ potrzebêprowadzenia edukacji prozdrowotnejw�ród m³odzie¿y. Sk³adamy serdecz-ne podziêkowania licz¹c na dalsz¹wspó³pracê.
Patrycja P³oszaj
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