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Miasto i gmina

Strzelce Opolskie
SWiK   77 461 39 65
PUKiM   77 461 22 11
Punkt Gazowniczy  77 461 30 10
Rejon Energetyczny  77 404 88 15

W ubiegłym tygodniu mieszkań-
cy Kadłuba podjęli nie lada 

wyzwanie. Za pomysłem sołtyski na 
placu rekreacyjnym przy szkole poło-
żyli kostkę brukową. Nie jest to jednak 
normalny chodnik. Z kamieni ułożono 
szachownicę, pole do gry w  młynek 
i warcaby. Materiał za 5000 zł zakupio-
no z funduszu sołeckiego, a wykonanie 
należało już do kadłubian. Plansze do 
gier zajmują 120 m2. Wypróbowano je 
po raz pierwszy podczas tegorocznej 
Kadłubskiej Majówki, którą świętowa-
no w ubiegły weekend.

- Nam pogoda nie straszna - mówi 
sołtyska Kadłuba, Gabriela Puzik. - 
Tylko sobotnie biegi musieliśmy prze-
nieść na inny termin. Turniej siatkówki 
odbył się na hali, zabawa taneczna też 
była pod dachem. 

Zgodnie z tradycją podczas imprezy 
odbył się konkurs dań z kadłubskiego 
sera. Zgłoszono 19 potraw i  wszyst-
kie okazały się jednakowo pyszne. 
Wieczorem podczas mszy świętej 
poświęcono dwie nowe figury: ufundo-
waną przez strażaków św. Floriana oraz 
zakupioną za dochód z  cegiełek, św. 

Jana Nepomucena. Obydwie stanęły 
w kapliczce w centrum wsi. 

W niedzielę pogoda dopisała, 
można więc było na świeżym powie-
trzu rozegrać turniej szachowy 
i  wielką pokazową rozgrywkę na 
nowej planszy. 

Na co dzień pionki do gry zamy-
kane będą w  postawionej obok sza-
chownicy skrzyni. Aby pograć w gry 
wielkiego formatu w Kadłubie, należy 
zgłosić się do szkoły, gdzie przechowy-
wane będą klucze.

MM

120 metrów 
kwadratowych zabawy

W sobotę,17 maja, można było 
zwiedzać DPS-y w Szymiszo-

wie, Leśnicy i  Strzelcach Opolskich. 
Dzień otwarty skierowany był głównie 
dla rodzin zastanawiających się nad 

umieszczeniem w  ośrodkach swoich 
krewnych.

- Chcemy przełamać stereotypy 
o  naszych domach – przekonywała 
dyrektorka ośrodków, Jolanta Osuch. 

– Często błędnie odbierane są jako 
przechowalnie dla starszych osób. 
Tymczasem, przez taką akcję jak 
dziś chcemy uzmysłowić rodzinom, 
że domy pomocy społecznej tętnią 
życiem. Wielokrotnie nasi pensjo-
nariusze znajdują tu ponownie sens 
życia i nowe zainteresowania. Mimo 
że dzień otwarty się dopiero rozpo-
czął, już jedna rodzina przekonała 
się do umieszczenia w  nim swojego 
krewnego - mówiła w  sobotę rano 
dyrektorka.

DPS-y nie cierpią na brak chętnych. 
Średni czas oczekiwania na przyjęcie to 
3 miesiące. Duże znaczenie ma fakt, że 
mimo dość sporych kosztów utrzyma-
nia, większość z nich pokrywa gmina.

W DPS-ach organizowane są 
wciąż nowe atrakcje. W  minioną 
sobotę w  Szymiszowie realizowano 
projekt studentów WSZiA w  Opolu 
„Muzyka łączy pokolenia”. Odbył się 
też wewnętrzny turniej skata.

ROMUALD KUBIK

DPS od środka

Podczas dnia otwartego zorganizowano m.in. turniej skata
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T rzynastego maja do Zespołu 
Placówek Oświatowych w Kali-

nowicach przyjechał Deutsch Wagen 
Tour, a  w nim animatorka języka 
niemieckiego z  Instytutu Goethego 
(szerzej o projekcie piszemy na str. 12). 

W warsztatach wzięło udział 50 
uczniów, którzy swojego gościa przy-
witali śpiewem piosenek po niemiecku. 

Nauczyli się ich wcześniej pod okiem 
Liliany Koroll. 

Animatorka Deutsch Wagen Tour, 
Hanna Krężlewska, zaprosiła młodzież 
do zabaw z piłką, do rapowania, „pły-
wania” czy „łowienia ryb”. Instrukcje 
podawała tylko w języku niemieckim. 
Uczniowie, którzy najlepiej wykonali 
zadania, otrzymali nagrody.

JK

Niemiecki na wesoło

Samochód do nauki niemieckiego w Kalinowicach. Więcej zdjęć z warszta-
tów na stronie: blog.goethe.de
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G abriela Puzik od 20 lat pełni funk-
cję sołtysa Kadłuba Wsi. 

- To miało być tylko na chwilę - wspo-
mina. - W 1994 roku poprzedni sołtys 
wyemigrował do Niemiec. Była osoba 
chętna na to stanowisko, miała je objąć po 
dwóch latach, po przejściu na emeryturę. 

Pani Puzik tak sprawdziła się przez 
te dwa lata, że już jej zmieniać nie 

chciano. Okres sołtysowania wspo-
mina jako pasmo sukcesów. 

- Nie pamiętam sytuacji, żeby się 
coś nie udało - mówi. - Czasem wycho-
dziło lepiej, czasem gorzej, ale zawsze 
wychodziło. Za największe osiągnięcia 
uważam budowę chodnika we wsi, 
budowę hali sportowej i  realizację 
Programu Odnowy Wsi. 

Gabriela Puzik uważa, że najwięk-
szym atutem Kadłuba są aktywni 
mieszkańcy. Tu każdy ma swoje obo-
wiązki i  się z  nich wywiązuje. A  jak 
sołtyska motywuje kadłubian? 

- Najważniejsze to zawsze podziękować 
za wykonaną pracę i zrobić coś dla tych 
aktywnych ludzi - podkreśla. - W tym roku 
Dni Kadłuba mają być taką formą podzię-
kowania. Dla uczestników ufundowałam 
kubki „Przyjaciel Kadłuba 2014”, bo kto jest 
przyjacielem wsi, jest też moim. 

Gabriela Puzik nie planuje starto-
wać w kolejnych wyborach na sołtysa.

MM

20 lat sołtysowania

Gabriela Puzik

S trzelecki Ośrodek Kultu-
ry chce otworzyć w  swych 
podwojach kawiarenkę li-

teracko-prasową. Ma ona działać 
w  miejscu dotychczasowej kawia-
renki internetowej. W  ramach re-
montu z jednego z magazynków ma 

powstać zaplecze kuchenne. Odno-
wienia doczekają się też portiernia 
i toalety, które zostaną dostosowane 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Z  dokumentacji projektowej 
wynika, że powstanie lokal na około 
30 miejsc. 

Trwa przetarg na wyłonienie 
wykonawcy prac. Oferty można skła-
dać do 22 maja, a prace mają zostać 
zakończone w ciągu czterech miesięcy 
od podpisania umowy, zatem otwarcia 
kawiarenki możemy spodziewać się 
jeszcze w tym roku.

MM

Będzie kawiarnia w SOK-u!

D o rodzinnego spędzenia czasu 
zaprasza Powiatowe Centrum 

Kultury w Strzelcach Opolskich we wto-
rek, 27 maja. Od godziny 17.00 będzie 
trwać impreza „Dzień Mamy i Dzień 
Dziecka”. W programie m.in. bezpłatne 
konsultacje kosmetyczne dla mam, 

warsztaty zumby prowadzone przez 
wykwalifikowaną instruktorkę, a  dla 
dzieci konkursy, zabawy i możliwość 
zwiedzenia strażackiego wozu. Impreza 
odbędzie się bez względu na pogodę - 
w przypadku deszczu zapraszamy do 
sali widowiskowej PCK. Wstęp wolny.
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Dla dzieci i mam

D wudziestego czwartego maja, w 
sobotę, na Placu Żeromskiego 

w Strzelcach Opolskich będzie można 
po raz kolejny sprzedać i kupić rzeczy 

stare, oryginalne, wyjątkowe. Handel 
zaplanowano między 9:00 a  13:00. 
Organizacją pchlego targu jak zawsze 
zajmuje się Strzelecki Ośrodek Kultury.

MM

Pchli targ po raz piąty
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Szachy plenerowe - nowa atrakcja w Kadłubie
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