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�Szachy s¹ wspania³¹ rozrywk¹�
Lew To³stoj

W �rodê 12 grudnia 2007 r. w
Domu Kultury 11 zawodników i 3
zawodniczki szkó³ ponadgimnazjal-
nych walczy³o o tytu³ mistrza po-
wiatu strzeleckiego w szachach .

LO Zawadzkie reprezentowali:
Martyna Trojok, Izabela Wiatrek,
Cezary Kantek, Marcin Spik i Ro-
bert Zadro¿ny.

ZSO Strzelce Opolskie: Andrzej
Glinka, Jakub Szatkowski, Marek
Mania i  Bartosz Borycki.

ZSZ nr1 Strzelce Opolskie: Pau-
lina Pustelnik, Adem Mallem,
Krzysztof Biskup, Piotr Siwiec i
£ukasz G³owania.

Zawodnicy rozegrali turniej sys-
temem rundowym tzn. ka¿dy gra³ z
ka¿dym.

Szachowe mistrzostwa

Tytu³ mistrza powiatu strzelec-
kiego w szachach w grupie ch³op-
ców zdoby³ Marek Mania z ZSO
Strzelce Op., w grupie dziewcz¹t Iza-
bela Wiatrek z LO Zawadzkie. II
miejsce zaj¹³ £ukasz G³owania z ZSZ
nr 1 Strzelce Op., III -  Bartosz Bo-
rycki z ZSO Strzelce Op., a IV -
Andrzej Glinka równie¿ z ZSO
Strzelce Op. W grupie dziewcz¹t II
miejsce zajê³a Paulina Pustelnik  z
ZSZ nr1 Strzelce Op.,  a III -  Marty-
na Trojok z LO Zawadzkie.

Wszyscy ci zawodnicy bêd¹ re-
prezentowaæ powiat strzelecki na za-
wodach pó³fina³owych województwa
opolskiego w szachach.

Zwyciêzcom gratulujemy sukce-
su oraz ¿yczymy kolejnych.

Organizatorzy
G. Szmigielska i B. Furman

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy
DPS w Kad³ubie po raz kolejny zor-
ganizowa³ Konkurs Kartek �wi¹tecz-
nych � bo¿onarodzeniowych dzieci
specjalnej troski�. Celem konkursu
jest prezentacja i popularyzacja ar-
tystycznej twórczo�ci m³odzie¿y nie-
pe³nosprawnej intelektualnie. W kon-
kursie wziêli udzia³ uczniowie z na-
stêpuj¹cych szkó³:
� Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy

SOSW w G³ubczycach
� Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy

DPS w Zawadzkiem
� Specjalnego O�rodka Szkolno -

Wychowawczego w Le�nicy
� Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy

DPS w Kad³ubie.
W dniu 14 grudnia br. odby³ siê

fina³ konkursu, który zosta³ u�wiet-
niony �Jase³kami� przygotowanymi
przez uczniów ZSS przy DPS w
Kad³ubie pod kierunkiem s. Barbary
Stachiewicz. W �wi¹tecznej atmos-
ferze zosta³y wrêczone nagrody i wy-
ró¿nienia. Ka¿dy uczestnik konkur-
su otrzyma³ dyplom za udzia³.

Nagrody g³ówne i dyplomy dla
wszystkich uczestników konkursu
zosta³y ufundowane przez firmê �Go-
spodarstwo Ogrodnicze Tadeusz
Mularski� Sp. z o.o. z Grupy Produ-
centów Owoców i Warzyw, której
przedstawicielem jest pan Krzysz-
tof Klimek.

W�ród nades³anych 62 prac wy-

Konkurs kartek �wi¹tecznych

³oniono dziewiêæ nagród g³ównych i
5 wyró¿nieñ, które przyznano w po-
szczególnych etapach edukacyjnych:

Szko³a podstawowa
I miejsce � Piotr Pzionka ZSS przy
DPS w Kad³ubie
II miejsce - Tomasz Siudy³o ZSS przy
SOSW w G³ubczycach
III miejsce - Denis Koz³owski ZSS
przy DPS w Zawadzkiem
Wyró¿nienie
 1. Pawe³ Pzionka ZSS przy DPS w
Kad³ubie

Gimnazjum
I miejsce � Natalia Krupa ZSS przy
DPS w Zawadzkiem
II miejsce - Damian Krzysiek ZSS
przy DPS w Zawadzkiem
III miejsce - Marcin Cichy ZSS przy
DPS w Zawadzkiem
Wyró¿nienie
1. Marek Ci�la ZSS przy DPS w
Zawadzkiem
2. Tomasz Bulik ZSS przy DPS w
Zawadzkiem

Szko³a zawodowa / Szko³a przy-
sposabiaj¹ca do pracy
I miejsce � Ró¿a Kaczmarczyk
SOSW w Le�nicy
II miejsce � Micha³ Wyrwich ZSS
przy DPS w Zawadzkiem
III miejsce � Mateusz Sowa SOSW
w Le�nicy
Wyró¿nienie:
1. Wies³awa Paczkowska ZSS przy
SOSW w G³ubczycach
2. Dominika Pompa ZSS przy SOSW
w G³ubczycach
Wykonane przez uczniów prace bê-
dzie mo¿na podziwiaæ w holu Staro-
stwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich.

organizatorzy:
mgr Iwona Mielcarz

mgr Elina Bukina

Dnia 05 grudnia 2007 roku w Pu-
blicznym Gimnazjum nr 1 w Strzel-
cach Opolskich odby³a siê III Mini
Konferencja Szkolnego Wolontaria-
tu. Go�ciem specjalnym Konferencji
by³ Pan Antoni Tercha, wspó³za³o-
¿yciel i wolontariusz Zarz¹du Kra-
jowego �ATD Czwarty �wiat�, wi-
ceprzewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Wzajemnej Pomocy Barka.

Ponadto do udzia³u zaproszono:
wolontariuszy wraz z opiekunami ze
szkó³ gimnazjalnych i �rednich w
Strzelcach Opolskich, Szymiszowie,
Zdieszowicach, Izbicku oraz M³o-
dzie¿owy Klub Wolontariuszy
�Ruch Czystych Serc�.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich reprezento-
wa³y uczennice klasy II Liceum pro-
filowanego o profilu us³ugowo � go-

Dzieñ wolontariatu
spodarczym:  Aneta Sochocka, Joan-
na Janocha i Anna Wolany wraz z
opiekunem Pani¹ Ann¹ Rêbisz.

Celem konferencji by³o przedsta-
wienie dzia³alno�ci wolontariackiej w
poszczególnych szko³ach, wymiana
do�wiadczeñ i dalsze rozwijanie
wspó³pracy pomiêdzy szko³ami.

Istotny punkt spotkania stano-
wi³y warsztaty prowadzone przez
Pani¹ Teresê Kierel oraz Pani¹ Eweli-
nê Jantos oraz zaprezentowanie dzia-
³alno�ci wolontariackiej przez go�cia
specjalnego.

Na zakoñczenie spotkania wyko-
nane zosta³o wspólne zdjêcie, a orga-
nizatorzy uroczy�cie wrêczyli obec-
nym pami¹tkowe certyfikaty uczest-
nictwa w III Mini Konferencji Szkol-
nego Wolontariatu.

Anna Rêbisz

Mistrzem powiatu - Marek Mania

Stowarzyszenie Kraina �w. Anny,
obejmuj¹ce gminy: Krapkowice, Gogo-
lin, Zdzieszowice, Strzelce Opolskie, Le-
�nicê, Izbicko, Ujazd, Jemielnica to jed-
no z 13 powsta³ych na terenie woje-
wództwa opolskiego w ramach inicja-
tywy LEADER.  Zakoñczy³o w³a�nie
realizacjê projektu pn. Aktualizacja i re-
alizacja strategii Krainy �w. Anny. Pro-
jekt otrzyma³ dofinansowanie w wyso-
ko�ci 10.000 z³ ze �rodków Zarz¹du Wo-
jewództwa Opolskiego.

Jednym z jego elementów by³o
opracowanie koncepcji zagospodarowa-

LE�NICA

Muzeum pod chmurk¹?
nia czê�ci s¹siaduj¹cej z rezerwatem
geologicznym na Górze �w. Anny. W
miejscu gdzie dzi� jest �ciezka dydak-
tyczna z tablicami informacyjnymi, ma
powstaæ Muzeum pod chmurk¹. I w³a-
snie pod takim has³em Politechnika
Gliwicka, konkretnie Wydzia³ Archi-
tektury, wspó³pracuj¹ca ze Stowarzy-
szeniem Krainy �w. Anny, og³osi³a kon-
kurs dla swoich studentów. Ci zg³osili
60 prac, a ostateczne wyniku konkursu
og³oszono 27 listopada.

Pierwsz¹ nagrodê otrzyma³a praca
Justyny Rudawy i Konrada £uszczaka.
Zaproponowali oni wybudowanie na

terenie dawnego wyrobiska m.in. gale-
rii kamieni oraz punktu edukacyjnego,
w którym bêdzie mo¿na poznaæ histo-
riê kamienia, i muzeum minera³ów.

Autorami 3 prac nagrodzonych wy-
ró¿nieniami s¹: Rafa³ K³os, Magdalena
Baldys i Agata Bobowska oraz Jakub
Hendzel i Aleksandra Kulpa.
Honorowe wyróznienia zdoby³y prace:
Anny Gajda i Micha³a Rogoziñskiego,
Mateusza Zalewskiego, Michaliny Klu-
ger i Beaty Studnik, Grzegorza Skopka
i Adama Nossola.

Konklkursowe i nagrodzone
prace mozna ogl¹daæ w Galerii
Sztuki w Le�nicy od 3 grudnia br.
(pi¹tek, sobota, niedziela godz. 16-
20 � wstêp bezp³atny).

dzo dobre recenzje, zw³aszcza za roz-
dzia³ po�wiêcony �wiadomo�ci literac-
kiej. Okazuje siê, ¿e literatura by³a obec-
na w ¿yciu codziennym ca³ych rzesz
mieszkañców dawnego �l¹ska, czego
pozostaje ¿yczyæ i wspó³czesnym
mieszkañcom tego regionu, aby mo¿na
by³o powtórzyæ za wykorzystanym w
ksi¹¿ce cytatem: Nec degeneraverunt
Silesii a maiorum indole, co mo¿na
przet³umaczyæ jako: ��l¹zacy nie za-
przepa�cili tradycji (talentów) przod-
ków�.

Ksi¹¿ki
dr Beaty Gaj Na Nowy Rok pogoda, bêdzie w polu uroda.

***
Gdy w Nowy Rok skwar i upa³, baran wilka bêdzie chrupa³.

***
Jak Nowy Rok jasny i ch³odny, ca³y roczek pogodny i p³odny.

***
Gdy Nowy Rok mglisty, zjedz¹ kapustê glisty.

***
Gdy na Nowy Rok pluta, ze ¿niwem bêdzie pokuta.

***
Gdy Nowy Rok nast¹pi z czerwon¹ zorz¹,
w tym roku niepogody i wiatry siê mno¿¹.

***
Noworoczna pogoda s³oñcu w lecie si³y doda.

Powró¿ sobie na 2008 rok
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