Rok przysz³y
- pod znakiem
inwestycji?

Przeczytaj!
* Kto p³aci za stypendia?
* Ekologia, ekologia

rozmowa
ze starost¹
Józefem Swaczyn¹
-

* Rzetelnoæ to obowi¹zek
* Id¹ wiêta
* Miko³ajowie w ka¿dej

Tu¿ przed wiêtami czeka nas

sesja

bud¿etowa.

Jeli

szkole

radni

przyjm¹ propozycje Zarz¹du Po-

* Oferty pracy

wiatu  na co mo¿emy liczyæ w
przysz³ym roku?

-

Zacznê od tego, ¿e bud¿et siê nie

domyka, a wiêc prawdopodobnie ko-

ORODEK
- DOMEM?!

nieczne bêdzie wziêcie kredytu, bo
musimy pokoñczyæ rozpoczête in-

westycje. Na pierwszym miejscu

koni eczni e muszê wymi eni æ t ak
ogromne przedsiêwziêcie jak hala

dok na str. 2

Gdzie siê urodzi³ Pan Jezus?

Która posesja wygra?

We udzia³ w konkursie!

Niedawno odwiedzili Ziemiê

Strzeleck¹ potomkowie l¹zaków,

którzy 150 lat temu wywêdrowali

st¹d za chlebem do Ameryki. Wiele

zwyczajów, pieni zachowali - g³ów-

nie w gwarze - do dzi. Choæ ju¿ nie-

którzy z nich nie znaj¹ dok³adnie zna-

czenia s³ów czy obrzêdów, staraj¹ siê

kultywowaæ je dalej.

Opowiada³ ks. Kurzaj, od 18 lat

duszpasterzuj¹cy w Teksasie, wcze-

niej w Panna Maria, aktualnie w St.

Antonio, jakim zaskoczeniem by³o,

gdy po obrzêdzie pogrzebowym

zrywa³ siê donony piew: ...Pójd-

ca - ks. Wojciech Reisch - w Panna

Maria te¿ musia³ do tego przywykn¹æ.

Kiedy do którego z duszpaste-

przystrojon¹ posesjê w okresie
wi¹t Bo¿ego Narodzenia ju¿
trwa! Organizatorami - jak co
roku - s¹: Powiat Strzelecki i redakcja Strzelca Opolskiego.
Wszystkie gminy z terenu naszego powiatu ju¿ zg³osi³y akces.
Nastêpny krok nale¿y do Was,
Drodzy Czytelnicy.

Wielu z Was - zupe³nie nie myl¹c o jakiejkolwiek rywalizacji - i
tak stroi domy, ogródki i podwórza w tym przedwi¹tecznym okresie. Wszystkie wieczorami s¹ piêknie owietlone, a Wasza pomys³owoæ w tworzeniu ca³ych rodzajowych scenek zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem nie zna granic.
A wiêc - dlaczego nie zg³osiæ
siê do konkursu?
Tym bardziej, ¿e wygraæ mo¿-

na nagrody. Za pierwsze miejsce

nom lub. Ksi¹dz jakby od dawna

czekaj¹c na okazjê, wiedz¹c, ¿e Achim

chodzi raczej za koció³ ni¿ do niego,

przepyta³ go trochê z katechizmu.

Zaczyna wiêc prosto: A wiysz ty,

Achim, kaj sie Pan Jezus narodzi³?

dok na str. 4

Kiermasz w starostwie

O czym wiedz¹ tylko ci, co z po-

wodu swojej u³omnoci, innoci, bra-

ku akceptacji - nawet przez swoich

najbli¿szych (czytaj: tak¿e rodziców
i krewnych) - zostali skazani tylko
na siebie w najtrudniejszym okresie

dorastania i dojrzewania. Zmuszeni
do pogodzenia siê ze swoim upole-

dzeniem i niepe³nosprawnoci¹, do-

dla siebie poziomie i zdobyciu zaworealn¹ wizjê

ich mo¿liwoci i umiejêtnoci. Dla
wielu Orodek jest po prostu domem.

19-letnia Wioletta z Gogolina jest

bardzo zadowolona z pobytu w Le-

nicy. Choæ rodzice mieszkaj¹ ca³kiem
niedaleko, w powiecie krapkowickim,

etapów. Pierwszy ju¿ za nami, bo

to nie interesuj¹ siê córk¹. Ju¿ od daw-

gmin jest za-

na nie odwiedzaj¹ jej ani nie utrzy-

pewniony. Teraz to do Was nale-

muj¹ ¿adnych kontaktów. Zachowuj¹

¿y inicjatywa. Musicie zg³osiæ siê

siê tak, jakby fakt znalezienia dla niej

miejsca w Orodku SzkolnoWycho-

do so³tysa w swojej miejscowo-

wawczym sprawi³ im ulgê. Pozbyli

ci. Komisje konkursowe powo-

siê obowi¹zku i odpowiedzialnoci za

³ane w so³ectwach oceni¹ wszyst-

ców.

daj¹ sens jego istnienia.

du, o którym marzyli,

Konkurs sk³ada siê z trzech

i poznamy tegorocznych zwyciêz-

patronki

usamodzielnienia siê, na miarê swo-

³ych serdecznie zapraszamy!

zostan¹ wybrane te NAJ... NAJ...

s³owa

kontynuowanie nauki na dostêpnym

kursowej. Wszystkich pozosta-

do nastêpnego etapu. Wreszcie w

te

Orodka dostrzegli nowe szanse: na

aci ubieg³orocznej rywalizacji kon-

ostatnim etapie - sporód nich

W³anie

Orodka w Lenicy najlepiej od-

piero po przekroczeniu progu tego

mog¹ wzi¹æ udzia³u jedynie laure-

posesji, a najpiêkniejsze - zg³osz¹



Maria Konopnicka

grzecznociowe odezwanie siê do

Marikom i chcio³bych, bycie dali

nie

kie propozycje przystrojonych

dwiêk

ksiêdza), jo by chcio³ sie o¿yniæ z

400 z³, za trzecie - 300 z³.

udzia³ wszystkich

progi

Zbudziæ w sercach bratni

rzy przychodzi Achim i mówi: Je-

- o wartoci 500 z³, za drugie -

W tegorocznej edycji

b³ogi,

Nieæ bym rada w Wasze

gomociu (to takie zwyczajowe

my wszyscy do stajenki... Jego nastêp-

Konkurs na Napiêkniej

Pieñ nadziei, umiech

wychowanie dziecka.

15 grudnia w holu Starostwa Powiatowego mo¿na by³o kupiæ wiele ozdób

wi¹tecznych. Sprzedawali je pracownicy i wychowankowie Domu Pomocy

Spo³ecznej w Kad³ubie.

Wybór by³ dosyæ du¿y, gdy¿ obejmowa³ szopki Bo¿onarodzeniowe,

wieczniki, ozdoby choinkowe, stroiki wi¹teczne, kartki i wiele innych dro-

biazgów kojarz¹cych ciê ze wiêtami. Wszystkie oferowane elementy by³y

wykonane w³asnorêcznie przez wychowanków Domu Pomocy Spo³ecznej w
Kad³ubie, co sprzedawcy z dum¹ podkrelali.

A przecie¿ zw³aszcza te dzieci

które trafiaj¹ do Orodka wymagaj¹

szczególnej troski dodatkowej opieki i podwójnego wysi³ku wychowaw-

ców i pedagogów.

Wiolka sprawia wra¿enie dziew-

czyny,

która pomimo nie³atwego

dzieciñstwa, zrealizuje swój plan mi-

dok na str. 5

