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Zakoñczy³ siê XII gminny prze-
gl¹d zespo³ów kolêdniczych �Ko-
lêdnicy 2005�. Jury, po obejrzeniu
w sumie 25 wykonawców (zespo-
³ów teatralnych, chórów, solistów)
w czasie dwóch dni prezentacji (27-
28.01) wyda³o werdykty dla wyko-
nawców w poszczególnych katego-
riach.

W kategorii �Kolêdnicy przebie-
rañcy� pierwsze miejsce zdoby³ Te-
atr Dzielnego Widza ze szko³y pod-
stawowej w Suchej za przedstawie-
nie pt. �Chodzenie z koz¹, nied�wie-
dziem�. Drugie miejsce zdoby³ zespó³
�Gwiazdeczki� ze szko³y w Grodzi-
sku za �Trzech króli�, a trzecie � ze-
spó³ �Têcza� z PSP w B³otnicy Strze-
leckiej a spektakl o takim samym ty-
tule. Jury postanowi³o w tej katego-
rii wyró¿niæ za przedstawienie �Cho-
dzenie z nied�wiedziem�  zespó³
�Iskierki� ze �wietlicy wiejskiej w
B³otnicy, za �Trzech króli�  zespó³
�Tradycja� ze �wietlicy w Rozmie-
rzy, za przedstawienie �Gwiazda� dla
�Ma³ych kolêdników� z PSP Szymi-
szów oraz za rolê Króla Heroda �
Martê Szymaniak z zespo³u �Iskier-
ki� (�wietlica w B³otnicy Strzelec-
kiej).

W kategorii �Kolêdnicy z sym-
bolami� zwyciê¿y³a grupa teatralna
ze �rodowiskowego Domu Samopo-

Kolêdnicy nagrodzeni
mocy w Strzelcach Opolskich za spek-
takl �Szopka�, drugie miejsce zaj¹³
zespó³ z klas V-VI szko³y w Dziew-
kowicach (�Szopka�) oraz trzecie �
zespó³ �Bobaski� z PSP nr 2 w Strzel-
cach Opolskich.

Nastêpnego dnia, 28 stycznia na
scenie strzeleckiego domu kultury
stanêli kolêdnicy �piewaj¹cy. W ka-
tegorii  zespo³ów kolêdniczych ex
aequo pierwsze miejsce zdoby³ chór
�Divertimento� z gimnazjum w Szy-
miszowie i zespó³ �Duo� ze �wietli-
cy Wiejskiej w Suchej. Na drugim
miejscu (równie¿ ex aequo) jury skla-
syfikowa³o zespó³ �Blask� i �Suskie
Skowroneczki� z PSP w Suchej. Trze-
ci¹ nagrodê zdoby³ zespó³ wokalny
ze szko³y podstawowej w B³otnicy
Strzeleckiej.

W tej kategorii jury równie¿ przy-
zna³o wyró¿nienia dla: kolêdników z
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr1 oraz
z Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opol-
skich, zespo³u �Promyki� (duet) z
Rozmierki a tak¿e ze �wietlicy wiej-
skiej w Warm¹towicach. W kategorii
kolêdników � solistów pierwsze miej-
sce zdoby³a Anna Gabor z ZSZ nr 1
w Strzelcach Opolskich, drugie Aga-
ta Piechaczek ze �wietlicy wiejskiej
w Suchej. Za nowatorsk¹ aran¿acjê
wykonywanych utworów jury wy-
ró¿ni³o Romana Hallka.

W sobotni poranek 5 lutego w
Ro¿ni¹towie by³o gwarno i weso³o.
Na wie� wyruszy³a kilkunastosobo-
wa grupa przebierañców wiod¹ca ze
sob¹ nied�wiedzia. W orszaku misia
byli m.in. stra¿ak, policjant wlepia-
j¹cy mandaty wszystkim zmotory-
zowanym, duchowny, ¿o³nierz i ko-
miniarz � s³owem barwna grupa,
któr¹ trudno by³o zlekcewa¿yæ, a ju¿
wcale nie da³o siê  omin¹æ...

Mieszkañcy wsi zbierali w ten
sposób drobne datki (mandat to man-
dat, p³aciæ trzeba), o przeznaczeniu
których zdecyduj¹ podczas spotka-
nia �ostatkowego� we wtorek, 8. lu-
tego.

Wodzili nied�wiedzia

1 lutego br. w Zespole Szkó³ Spe-
cjalnych mia³o miejsce niezwyk³e
wydarzenie. Otó¿ zgromadzeni w
auli tej¿e szko³y uczniowie mogli wy-
s³uchaæ koncertu szopenowskiego.
Wszystko to za spraw¹  Janusza
Bieleckiego � znakomitego pianisty i
znawcy tematu. Wspania³a muzyka
to jednak nie wszystko, co artysta
zaprezentowa³ uczniom. Znany ze
swojego talentu gawêdziarskiego
muzyk, przybli¿y³ tak¿e uczniom
twórczo�æ Fryderyka Chopina.

Taki koncert odby³ siê w tej szko-
le po raz pierwszy, a miejmy nadzie-
jê, ¿e nie po raz ostatni, gdy¿ w erze
ró¿nych gatunków muzyki popular-
nej, muzyka klasyczna wydaje siê
byæ,  zw³aszcza w�ród m³odzie¿y,
trochê zapomniana.

Dawne hotele ro-
botnicze przerobione
na turystyczne go�ciñ-
ce czy nawet eksklu-
zywne obiekty hotelo-
we dzi� ju¿ nikogo nie
dziwi¹. To, co da³o siê
sprzedaæ, zosta³o
sprzedane. To, co by³o
pañstwowe, sta³o siê
prywatne. To, co da³o
siê przebudowaæ, zo-
sta³o przebudowane, a
jedynym ograniczni-
kiem inwencji sta³ siê
poziom kasy, mówi¹c
popularnie. Podobnie
jest ze strzeleckim Za-
jazdem �Piast�, choæ...
nie do koñca. Hotel ro-
botniczy Cementowni
Strzelce Opolskie ju¿ nie istnieje.
Obiekt trochê przebudowano, ale jego
w³a�ciciel jest nadal uspo³eczniony,
bo spó³ka nale¿y do gminy Strzelce
Op., czyli Przedsiêbiorstwo Us³ug
Komunalnych i Mieszkaniowych.

Finanse przeznaczone na remont
nie by³y nieograniczone, tote¿ wielo-
piêtrowy budynek z ma³ymi pokoja-
mi i aneksami kuchennymi na piêtrach,
usytuowany w dodatku na osiedlu
mieszkaniowym, nie zmieni³ siê rap-
tem w hotel klasy lux. Ale go�ci wita
ca³kiem nowa recepcja, a i wyposa-
¿enie pokoi zyska³o nie tylko na wy-
gl¹dzie, ale i komforcie. Zaczyna siê
te¿ inwestowaæ w promocjê.
- Mamy coraz wiêcej go�ci � mówi
szefuj¹cy �Piastowi� od trzech mie-
siêcy Andrzej Drzewiecki � i to cie-
szy, choæ marzy³oby siê nam jeszcze
wiêksze tzw. �ob³o¿enie ³ó¿ek�. Nie

liczymy wprawdzie na gwa³towny
przyp³yw typowych turystów, któ-
rzy planuj¹ w okolicy zwiedzanie za-
bytków, bo - nie ujmuj¹c niczego
Strzelcom Opolskim - gdzie nam do
Krakowa, ale staramy siê zachêciæ do
korzystania z naszych us³ug tych,
którzy przyje¿d¿aj¹ tu przede
wszystkim w interesach lub do pra-
cy. Ale nie tylko na nich. Wierzê, ¿e
po³o¿enie zajazdu da siê przekszta³-
ciæ w niebagatelny atut. Po pierwsze
� blisko mamy do autostrady A4. Od
Góry �w. Anny dzieli nas zaledwie
nieca³e 10 km, liczymy wiêc na wy-
cieczki, których celem jest w³a�nie
sanktuarium i tamtejszy Park Krajo-
brazowy. Mówi siê, ¿e turystyka
kwalifikowana przes¹dzaæ bêdzie w
nied³ugim czasie o powodzeniu nie-
których regionów. Rezerwaty przy-
rody w naszym powiecie stanowiæ

Zajazd w nowej szacie

powinny magnes nie tylko dla krajo-
wych turystów, ale i zagranicznych.
Mamy tu te¿ dobrze rozwiniêt¹ sieæ
�cie¿ek rowerowych. Przecie¿ na
wycieczki rowerowe mo¿na przezna-
czyæ nawet ca³y urlop! Tym bardziej,
¿e ceny w Zaje�dzie, choæ i tak nie-
wysokie, mo¿na negocjowaæ przy
d³u¿szym pobycie. A przy przygo-
towywaniu posi³ków w naszych
aneksach kuchennych mo¿na bardzo
ograniczyæ koszty wy¿ywienia.
- Odwiedzaj¹cych Strzelce i nasz
Zajazd na pewno zachêci równie¿
blisko�æ hali widowiskowo-sporto-
wej i kompleksu boisk sportowych
to atrakcyjna oferta dla preferuj¹cych
czynny wypoczynek, a tych, którzy
lubi¹ wodê � na pewno skierujemy
na k¹pielisko, usytuowane od nasze-
go obiektu w odleg³o�ci ok. 500 m �
mówi A. Drzewiecki.

- To nasza dawna uczennica i by³a
reprezentanka Polski w koszykówce
- mówi pomys³odawca i organizator
tej imprezy Jan Zubek - która mimo
i¿ od lat mieszka w Niemczech, nie
tylko nie odcina siê od swych korze-
ni, ale podkre�la, sk¹d siê wywodzi.
Propaguje sport i stara siê zachêciæ
do niego ju¿ w najm³odszych klasach.

Istot¹ turnieju jest wzbudzenie
przekonania, ¿e mo¿na wyj�æ z cie-
nia, ¿e wielko�æ szko³y i �rodowisko
nie stanowi¹ przeszkody w niczym.
I ¿e nawet w szkole, do której chodzi
80 uczniów, da siê zorganizowaæ za-
wody sportowe na dobrym pozio-
mie, a w dodatku przy ich wspó³or-
ganizacji zaanga¿uje siê wielu rodzi-
ców, g³ównie mam. To one piek¹ cia-
sta i troszcz¹ siê o wszystko, co po-
trzebne nie tylko dla cia³a, ale i dla
ducha - przyjazn¹ atmosferê i ciep³o.
Dziêki temu os³adza siê gorycz po-
ra¿ki i potêguje rado�æ zwyciêstwa.

W rozgrywkach bior¹ udzia³
dziewczêta tylko ze szkó³ wiejskich
- dwie najlepsze dru¿yny z Opolsz-
czyzny i dwie z terenu powiatu gli-
wickiego, systemem ka¿dy z ka¿-
dym.

Ostatecznie, po zaciêtym meczu
o pierwsze miejsce, w którym tylko
jeden kosz przes¹dzi³ o zwyciêstwie,
rezultaty przedstawiaj¹ siê nastepu-
j¹co:

I miejsce - PSP Kotulin
II miejsce - PSP Sucha
III miejsce - PSP Pokój
IV miejsce - PSP Paczyna

- Najbardziej cieszê siê - opowia-
da Jan Zubek - z tego, ¿e uda³o mi siê
zgromadziæ na turnieju wszystkich,
którzy ufundowali puchary i nagro-
dy, a czêsto bywa, ¿e fundator po-

Turniej koszykówki dziewcz¹t
Po raz czwarty odby³ siê w Szkole Podstawowej w Suchej
turniej koszykówi dziewcz¹t o Puchar Gabrieli Mrohs-
Czerkawskiej.

przestaje tylko na ge�cie. W sobotê,
5 lutego, w szkole w Suchej, zwy-
ciêzca  turnieju i zdobywca I miejsca,
czyli zespó³ z Kotulina, odebra³ pu-
char Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej z
r¹k jej ojca.

Dru¿ynie z PSP Sucha wrêcza³
puchar burmistrz Strzelec Opolskich
Krzysztof Fabianowski, który by³
fundatorem nagrody za II miejsce.
Trofeum za zajêcie trzeciego miejsca
dziewczynki z PSP Pokój odebra³y z
r¹k kolejnego fundatora - dyrektora
GZOiW Józefa Kampy, a puchar za
IV miejsce, który zdoby³a dru¿yna z
Paczyny, ufundowa³ Andrzej Dama-
szek, dyrektor MOS Strzelce Op.
- Na tym jednak nie koniec nagród
- mówi dalej J. Zubek - pose³ RP Hel-
mut Pa�dzior ufundowa³ nagrodê Fair
Play. Zdoby³y j¹ dziewczêta z Pa-
czyny, które na swoim koncie zano-
towa³y najmniejsz¹ ilo�æ przewinieñ.
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna
wrêczy³ ufundowany przez siebie
puchar dla najlepszej zawodniczki
turnieju Annie Domereckiej (PSP Su-
cha). Z kolei ja sam ufundowa³em
puchar dla zawodniczki najskutecz-
niejszej. Okaza³a siê ni¹ Aleksandra
Kozio³ek z Kotulina. Wicestarosta
Waldemar Gaida, w imieniu Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Eduka-
cji i Kultury w Powiecie Strzeleckim,
którego jest przewodnicz¹cym,
wszystkim dru¿ynom uczestnicz¹-
cym w turnieju przekaza³ pi³ki do
kosza i drobne upominki, a dyrektor
GZOiW J. Kampa - s³odycze - rela-
cjonuje J Zubek, dodaj¹c, ¿e obecno�æ
tych wszystkich osób na turnieju nie
ma absolutnie nic wspólnego z roz-
poczêciem kampanii wyborczej. - To
prawdziwe zaanga¿owanie w spra-
wy spo³eczne w³asnego �rodowiska.

Pierwszy taki koncert szopenowski


