T³umy na targach
Zorganizowane w Strzelcach Opolskich po raz drugi Targi Pracy nale¿y
uznaæ za udane: ponad 250 miejscami pracy interesowa³o siê oko³o tysi¹ca osób. Tyle przewinê³o siê przez halê ZSZ nr 1 w ci¹gu czterech godzin,
bo tyle trwa³a impreza.

Motoryzacyjne
zag³êbie?

Laureaci z nauczycielem matematyki Ilon¹ Hajduk

Ale te¿ termin wybrany zosta³ nadzwyczaj trafnie: krótko po wiêtach Wielkanocnych, kiedy mo¿na by³o liczyæ, ¿e imprezê odwiedz¹ równie¿ ci, którzy
pracuj¹ za granic¹, a w Polsce zjawili siê w³anie z okazji wi¹t. W ubieg³ym
roku targi zorganizowano równie¿ po wiêtach, ale nieco póniej i spora czêæ
tych, którzy przyjechali odwiedziæ rodzinê  zd¹¿y³a ju¿ wyjechaæ z powrotem.
dok. na str. 3

Nie wiem czemu, ale mam przeczucie, ¿e Merc trafi do Polski - brzmi jeden z
wpisów na internetowym forum dyskusyjnym po pojawieniu siê prasowych
doniesieñ na temat planowanej inwestycji Daimlera w Polsce.
dok. na str. 4

Poznajemy partnerów z Soest

Partnerstwo bez granic - nagroda dla ZSO za projekt:

Powiat przyjazny
dwóm kó³kom

Matematyczne
konkursy

Dyplomaci w gumowcach

Krzysztof Wóbel i Roman Stasiñski
tu¿ przed konkursem.
O matematycznych konkursach dla
m³odzie¿y szkolnej piszemy wiêcej
na str. 7

Zaproszenie

Nawet jeli pogoda jest jeszcze nie
do koñca wiosenna, rowerzyci z
powiatu Soest mog¹ cieszyæ siê bogat¹ ofert¹ zwi¹zan¹ z tym sportem.
Podobnie jak w roku ubieg³ym powiat Soest wraz z Hellweg Touristik
e.V. oraz miastami i gminami sporz¹dzi³o bogaty program na rok 2008,
dziêki któremu zarówno mali jak i
duzi cyklici znajd¹ co dla siebie.
Zapleczem licznych akcji rowerowych by³o staranie powiatu o w³¹czenie w AGFS  grupy kó³ miast,
gmin i powiatów przyjaznych rowerzystom w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii.

Jej celem jest stworzenie przysz³ociowych, o¿ywionych i przytulnych miast o odpowiedniej jakoci
¿ycia i ruchu drogowego. AGFS zosta³o za³o¿one przed 15 laty i do tej
pory zrzesza ponad 40 cz³onków,
wród nich m.in. Aachen, Bielfeld,
Bonn, Dortmund, Koloniê, Münster,
Soest czy Unnê.

Marsza³ek Województwa Józef
Sebesta nagrodzi³ najlepsze inicjatywy, realizowane w ubieg³ym roku we
wspó³pracy z partnerami zagranicznymi. Konkurs Partnerstwo bez granic ma ju¿ kilkuletni¹ historiê. Jego
idea pojawi³a siê w roku 2003, a intencj¹ organizatorów jest wy³onienie
najlepszych inicjatyw realizowanych
we wspó³pracy z partnerami zagranicznymi.

Coraz wiêcej miast chcia³oby wst¹piæ w szeregi tej grupy, co nie jest
jednak takie proste  aby móc zostaæ
cz³onkiem AGFS nale¿y spe³niæ okrelone, sprzyjaj¹ce rowerzystom warunki, np. likwidowaæ bariery w miecie czy wspieraæ rodki prowadz¹-

W tym roku Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Op.
zg³osi³ do konkursu zrealizowany w
2007 r. projekt pod nazw¹ Oberkante
 UnterLippe (Górny poziom 
dolnej Lippe), projekt z serii Dyplomaci w gumowcach.

dok. na str. 2

Do sukcesu ZSO przyczynili siê
oprócz nauczycieli i uczniów prowadz¹cych projekt partnerzy zagraniczni i krajowi, czyli wspó³organizatorzy z partnerskich szkó³:
 Conrad-von-Soest-Gymnasium z
Soest w Niemczech,
 Almere College z Kampen w
Holandii,
 Arpad Vezer Gimnazium es Kollegium z Sarospatak na Wêgrzech,
oraz inni partnerzy m. in.:
 Urz¹d Miasta i Gminy w Strzelcach Opolskich,
 Stowarzyszenie Mi³oników
Krasiejowa ,
 Urz¹d Miasta i Gminy w Ozimku,
dok. na str. 5

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w.
w. Andrzeja Ap. w Ujedzie serdecznie zaprasza wszystkich
chêtnych na koncert
Filharmonii Opolskiej
im. Józefa Elsnera.
W ramach cyklu Filharmonia w
regionie wyst¹pi kwintet dêty
blaszany Opole Brass w repertuarze liturgicznym oratoryjno-kantoryjnym w wersji instrumentalnej.
6 kwietnia 2008 roku.
o godz. 15.00
w Kociele Parafialnym
pw. w. Andrzeja Ap.
w Ujedzie.
Wstêp wolny.
Niecodzienny nastrój.
Niezapomniane wra¿enia.

