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Pani Kunegunda Anderwald z Ka-
d³uba Pieca obchodzi³a 23 listopada
90 urodziny. Jubilatka jest w �wietnej
kondycji, lubi spacerowaæ w okolicy
swojego domu i opiekowaæ siê pra-
wnukami.

Mieszka w wielopokoleniowym
domu, z synem i synow¹, wnukami i

90 - latka
z Kad³uba Pieca

prawnukami. Pani Kunegunda ma 4
dzieci, 12 wnucz¹t i 17 prawnucz¹t.
Wielu kolejnych lat w zdrowiu ¿yczy³
jubilatce Burmistrz Strzelec Opol-
skich Tadeusz Goc, Z-ca kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego Renata D³u-
gosz oraz So³tys Kad³uba Pieca Tere-
sa Szopa.
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Zapraszamy na uroczyste rozpo-
czêcie Jarmarku Bo¿onarodzeniowe-
go na Placu ̄ eromskiego w niedzielê
6 grudnia. W godzinach 10.00 � 13.00
miko³aje z Ruchu Czystych Serc ob-
dzielaæ bêd¹ dzieci s³odyczami. O
10.30 rozpocznie siê koncert zespo³u
�Z³ota Maska�, a o 11.30 na jarmar-
kowej scenie wyst¹pi nasza utalento-
wana wokalistka Ola Piosek. Bêdzie
okazja obejrzeæ szopkê z ¿ywymi
zwierzêtami oraz posiliæ siê ciep³ymi
posi³kami i grzañcem na stoisku ga-
stronomicznym.

Dzieci mog¹ tak¿e wzi¹æ udzia³ w
Miko³ajowym Turnieju Sportowym,
który w hali sportowej przy pl.
¯eromskiego organizuje referat Spor-
tu i Rekreacji. Pocz¹tek gier i zabaw o
godz. 11.00.

Równie¿ po s¹siedzku, w Strze-
leckim O�rodku Kultury o godz. 15.00
odbêdzie siê przedstawienie dla naj-
m³odszych ��wiêty Miko³aj�.

Miko³aj na Jarmarku
Jarmark Bo¿onarodzeniowy potra-
wa do Wigilii. Jak zwykle przygoto-
wano wiele atrakcji. Plac zdobi w tym
roku nowa, ozdobna choinka oraz
du¿y napis �wietlny. Przygotowano
wiêksz¹ kawiarenkê i now¹ szopkê.
¯ywe zwierzêta w �wi¹tecznej szop-
ce to ju¿ tradycyjny hit jarmarku.

Stoiska handlowe w efektownych,
drewnianych pawilonach oferujê pe³n¹
gamê towarów przydatnych w okre-
sie �wi¹tecznym: choinek, stroików,
ozdób choinkowych, �wiate³ek, cie-
p³ych ubrañ, s³odyczy, ko³ocza, za-
bawek i upominków.

Na �wi¹tecznej scenie prawie co-
dziennie po po³udniu prezentowaæ siê
bêd¹ zespo³y muzyczne, chóry, gru-
py szkolne itp. Aktualny program wy-
stêpów publikowany jest na gminnej
stronie internetowej www.strzelce-
opolskie.pl
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Dr Wanda Pó³tawska go�ci³a 13
listopada w Publicznym Gimnazjum
w Szymiszowie im. Jana Paw³a II. Au-
torka wielu ksi¹¿ek, miêdzy innymi
�Rekolekcji Beskidzkich�, �I bojê siê
snów� oraz publikacji psychologicz-
nych, w których na�wietla aktualne
problemy m³odzie¿y i funkcjonowa-
nie rodziny we wspó³czesnym �wie-
cie, spotka³a siê najpierw z uczniami,
a potem z kadr¹ pedagogiczn¹ i za-
proszonymi go�æmi.

Spotkanie z uczniami rozpocz¹³
wystêp szkolnego chóru DIVERTI-
MENTO, który zaprezentowa³ utwór
�Gaude Mater Polonia�. Nastêpnie
pani Wanda bardzo przystêpnym i
zrozumia³ym jêzykiem przybli¿y³a
zebranym gimnazjalistom sylwetkê
Papie¿a Polaka.

Pyta³a uczniów, czym dla nich jest
bycie Polakiem, cz³owiekiem, katoli-
kiem � przypomina³a nauki Jana Paw³a
II, który kocha³ m³odzie¿, uczy³ ich
przyja�ni i prawdziwej wiary. Mó-
wi³a, ¿eby swoim zachowaniem nie
przynosili wstydu Patronowi. Koñ-
cz¹c, przypomnia³a publikacje Papie-
¿a i zachêca³a do ich lektury � �uczcie
siê wprost od niego�.

Pó�niej pani doktor Pó³tawska
ods³oni³a popiersie Jana Paw³a II, które

...chod� zawsze tak,
aby nie gubiæ znaków [JPII]

obecnie na sta³e znajduje siê w auli
gimnazjum. Za obecno�æ, s³owa i po-
uczenia w imieniu spo³eczno�ci
uczniowskiej podziêkowa³a Marysia
Sawrycka i Karol Gwozdek. Na ko-
niec tego spotkania chór wykona³
pie�ñ �¯eby Polska by³a Polsk¹�.

O godzinie 15:00 dr Wanda Pó³-
tawska spotka³a siê z gronem peda-

gogicznym, rodzicami i zaproszony-
mi go�æmi. Podczas tego popo³udnia
przypomina³a o warto�ci rodziny, o
odpowiedzialno�ci za wychowanie
dzieci i m³odzie¿y. Zachêca³a do pew-
nego radykalizmu w wierze. Obydwa
spotkania wzbudzi³y w uczestnikach
wiele g³êbokich refleksji.

PG Szymiszów

23 listopada w sali widowiskowej
Strzeleckiego O�rodka Kultury odby³
siê VII Przegl¹d Piosenki Ekotury-
stycznej �W listopadowym lesie� or-
ganizowany przez Publiczn¹ Szko³ê
Podstawow¹ nr 1.

Grand Prix przegl¹du zdoby³ ze-
spó³ z Publicznej Szko³y Podstawo-
wej nr 2. Zespo³y z Publicznej Szko-
³y Podstawowej nr 1, Publicznej Szko-
³y Podstawowej w B³otnicy Strzelec-
kiej, Publicznego Gimnazjum nr 2 i dru-
¿yna hufca ZHP zdoby³y wyró¿nie-
nia za udzia³.
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W listopadowym lesie

21 listopada Referat Sportu i Re-
kreacji zorganizowa³ w hali sportowej
przy Pl. ¯eromskiego Otwarty Tur-
niej Pi³ki Siatkowej Dru¿yn Amator-
skich.

Do turnieju zg³osi³o siê 7 dru¿yn:
AGROSERWIS, MIK, OLD WE-
DAN, NAUCZYCIELE, JESZCZE
NIE WIEMY, WZH - Wielki Zder-
zacz Hadronów, Zespó³ Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Wyniki:
I miejsce � �WZH � Wielki Zder-
zacz Hadronów�
II miejsce � �AGROSERWIS�
III miejsce � �MIK�

Zwyciêzcy otrzymali puchary
oraz dyplomy, pozosta³e dru¿yny
otrzyma³y za uczestnictwo dyplomy.

RSiR

Turniej siatkówki

ny przez wszystkie instytucje krajo-
we, zosta³ wys³any do Komisji Euro-
pejskiej w celu zatwierdzenia. Budo-
wa kanalizacji obejmuje lata 2010-
2013). Poinformowa³ równie¿ so³ty-
sów o zamiarze utworzenia i prowa-
dzenia przez gminê Strzelce Opolskie
liceum ogólnokszta³c¹cego oraz o pro-
pozycji nieodp³atnego przejêcia przez
gminê akcji PKS w Strzelcach Opol-
skich. Zwróci³ równie¿ uwagê na pro-
blem zakorkowanych dróg oraz przed-
stawi³ sytuacjê dotycz¹c¹ miejsc par-
kingowych.

Pani Krystyna Mo� Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony �rodowiska zapozna³a so³-
tysów z zmianami regulaminu doty-
cz¹cego utrzymywania porz¹dku.

Pan Jan Bogusz Kierownik Refe-
ratu Obrony Cywilnej poinformowa³
so³tysów jak powinno siê postêpo-
waæ w sytuacjach kryzysowych
(sprawy dot. przekazywania informa-
cji, prowadzenia akcji ratunkowej,
wspó³pracy, udzielaniu pomocy po-
szkodowanym).

Sekcja szachowa �Strzelec�, dzia³aj¹ca przy Referacie Sportu i Re-
kreacji, zaprasza dzieci do szkó³ki szachowej. Zajêcia odbywaj¹ siê w
ka¿d¹ �rodê od godziny 15:00 w sali nr 2, na parterze strzeleckiego
Domu Kultury.

Do szkó³ki zapraszamy wszystkich chêtnych, a szczególnie dziew-
czyny i ch³opców do lat dziewiêciu, którzy znaj¹ ju¿ podstawy kró-
lewskiej gry i pragn¹ doskonaliæ swoje umiejêtno�ci.

M³odzi szachi�ci, oprócz treningów pod okiem instruktorów, mog¹
braæ udzia³ w licznych turniejach dla dzieci. Najlepsi maj¹ szansê re-
prezentowaæ Strzelce Opolskie na zawodach wojewódzkich i ogólno-
polskich.

Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny. Dodatkowe informacje pod nu-
merem tel. 608 40 00 97.

Narada z so³tysami
Pan Bernard Kusid³o Kierownik

Referatu Rolnictwa poda³ terminy za-
koñczenia realizacji wydatków w ra-
mach limitu oraz grantów (do
04.12.2009 r.), terminy sk³adania no-
wych projektów do Gminnego Kon-
kursu Grantowego (10.12.2009 r.).
Omówi³ równie¿ sprawy dotycz¹ce
ubezpieczeñ wa¿niejszych imprez w
so³ectwie, przygotowania sprzêtu do
akcji zimowej, oraz podziêkowa³ za
wspania³¹ organizacjê do¿ynek gmin-
nych Pani so³tys Gabrieli Puzik oraz
so³tysom za udzia³ w do¿ynkach.

Fundusz So³ecki
Ostatnim punktem by³a sprawa

Funduszu So³eckiego, przedstawiono
sposób przyznawania �rodków pie-
niê¿nych oraz ich wydatkowania. Po-
proszono so³tysów o wyra¿enie opi-
nii w sprawie wydzielenia w bud¿e-
cie gminy na rok 2011 funduszu so-
³eckiego i przedstawienie swojego sta-
nowiska przez poszczególnych so³-
tysów do Referatu Rolnictwa do 10
grudnia br.

Referat Rolnictwa

Szkó³ka szachowa

dok. ze str. 1


