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POWIAT STR Z E LE C K I

Sprawni Razem

15 kwietnia w hali sportowej przy strzeleckim Gimnazjum nr 2 odby³ siê
wojewódzki turniej siatkówki pod has³em Sprawni Razem. Turniej, w którym
wziê³o udzia³ 10 dru¿yn, zorganizowa³ strzelecki Zespó³ Szkó³ im. Aleksandra
Kamiñskiego, a patronat nad imprez¹ obj¹³ starosta strzelecki.
Szerzej o tym - w przysz³ym numerze naszego dwutygodnika.

Opolskie Targi Edukacyjne
dok. ze str. 1

Dziewczyny w tañcu rosyjskim
W dniach 9-10 kwietnia ju¿ po raz
czwarty w opolskim Okr¹glaku mia³o
miejsce wa¿ne wydarzenie dla uczniów
województwa opolskiego. Opolskie
Targi Edukacyjne to impreza skierowana przede wszystkim do absolwentów szkó³ gimnazjalnych i licealnych.
Jeli który z nich mia³ problemy z
wytyczeniem sobie drogi do przysz³oci, to odwiedziny na Opolskich Targach Edukacyjnych mog³y pomóc mu
w podjêciu decyzji.
Na stoiskach prezentowa³y siê prawie wszystkie szko³y ponadgimnazjalne województwa opolskiego, niektóre
opolskie szko³y wy¿sze, a tak¿e inne
uczelnie z poza naszego województwa.
Na targach mo¿na by³o uzyskaæ wszystkie informacje rekrutacyjne oraz ogólne informacje dotycz¹ce danej szko³y
czy uczelni, dowiedzieæ siê, jakie osi¹gniêcia ma dana placówka owiatowa i
co oferuje uczniom.
Pomys³ów na prezentacjê stoisk
by³o wiele, ka¿da ze szkó³ próbowa³a
pokazaæ siê z jak najlepszej strony i
jak najlepiej siê sprzedaæ. Oczywicie
nie zabrak³o i nas, Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 ze Strzelec Opolskich.
W tym roku organizowalimy prezentacjê szkó³ Powiatu Strzeleckiego
razem z Zespo³em Szkó³ Zawodowych
z Zawadzkiego.
Nasz pomys³ nieco odbiega³ od standardów ogólnych. Boks przedstawia³

recepcjê hotelow¹ w regionalnej drewnianej chatce z restauracj¹. Boksy
przygotowa³y nauczycielki Sabina Mi,
Aleksandra Taskin, Ma³gorzata Tacica
oraz Joanna Góra. Sam¹ chatkê wykonali uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich: Olaf
Kwaniok z I w3 oraz Adam D³ugi z I
mk oraz Mariusz Krawiec z Iw3.
Zarówno chatka jak i wiosenna restauracyjka cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem odwiedzaj¹cych, a ciasteczka i przek¹ski przygotowane przez
uczennice klasy III tg rozesz³y siê b³yskawicznie, niektórzy odwiedzaj¹cy
wracali po dok³adki.
Szko³y mia³y mo¿liwoæ zaprezentowania siê równie¿ na scenie g³ównej
w programie artystycznym. Tak¿e i my
skorzystalimy z tej szansy. Uczennice
zatañczy³y dwie polki, taniec orientalny, rosyjski oraz na koniec kankana.
Wystêp zosta³ przyjêty du¿ym aplauzem i podoba³ siê wszystkim.
Nasze wysi³ki nie posz³y na marne, zostalimy nagrodzeni nagrod¹ organizatorów w postaci aparatu cyfrowego za zajêcie I miejsca za wystrój
stoiska.
Jest to nasz niew¹tpliwy sukces, byæ
tak wysoko ocenionym wród tylu innych szkó³. I na pewno bêdziemy starali siê utrzymaæ nasz¹ pozycjê w przysz³oci.
Sabina Mi

MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGACH
GÓRSKICH  Góra w. Anny 2008
W sobotê 12 kwietnia br.w Górze w. Anny odby³y siê IV Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich w
stylu anglosaskim na krótkim dystansie.. Impreza ta po raz drugi odby³a
siê na terenie naszego powiatu  bowiem Góra w. Anny posiada wspania³e warunki do przeprowadzenia
biegów górskich. Styl anglosaski to
bieg zarówno z góry jak i pod górê.
Trasa, któr¹ mieli do pokonania sportowcy zaczyna³a siê spod Domu Pielgrzyma, w stronê o³tarza papieskiego  tam zawodnicy zawracali i nawierzchni¹ asfaltow¹ biegli pod górê
w stronê groty ludzkiej, nastêpnie ul.
Kalwaryjsk¹ do skrzy¿owania z ul.
Strzeleck¹ , potem najtrudniejszy
odcinek do góry po chodach w stronê
bazyliki i zbieg w dó³ obok cmentarza. Meta koñczy³a bieg na parkingu
Domu Pielgrzyma. Juniorki m³odsze
i juniorki mia³y do pokonania 2 pêtle
(2,8 km), juniorzy m³odsi juniorzy,
seniorski 3 pêtle (4,1 km), najd³u¿sz¹
trasê bo a¿ 5 pêtli mieli do pokonania
seniorzy  6,7 km.
W ramach tej imprezy odby³y siê
równie¿ Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych Województwa Opolskiego.
Nawet niezbyt dobra pogoda nie zniechêci³a dzieci i m³odzie¿y do udzia³u
w tych zawodach. Dru¿ynowo I miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa w G³ucho³azach, II SP Lenica a III SP Popielów.
W kategorii juniorski m³odsze
zwyciê¿y³a Natalia Strzelecka 
LLKS Osowa Sieñ, juniorzy m³odsi
Wojciech Czernek  MOSM tychy,
juniorki Anita Wac³awska MKS Halicz Ustrzyki Dolne, juniorzy Marek
Kawik  LKS Pogórze, seniorki  faworytka imprezy Izabela Zatorska
 KKS Kopernik Krosno, seniorzy 
Andrzej D³ugosz  MKN Muszyna.

Z³a pogoda nie zniechêci³a dzieci i m³odzie¿y do udzia³u w zawodach

Najd³u¿sz¹ trasê - 6,7 km - mieli do pokonania seniorzy.
Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich w Górze w. Anny uda³o siê
zorganizowaæ dziêki rodkom z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Opolskiego, Urzêdu Miejskiego w Lenicy, Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. i Zak³adów Koksowniczych Zdzieszowice.
Edyta Gola

Smaki z ró¿nych stron wiata
Kto nie widzia³ i nie próbowa³
tak oryginalnych przysmaków, jakie
przygotowuj¹ uczniowie Zespo³u
Szkó³ im. A. Kamiñskiego - niech ¿a³uje. Nie tylko ciesz¹ podniebienie, ale,
w myl zasady, ¿e je siê równie¿ oczami - podane s¹ tak, ¿e slinka sama leci
na ich widok.
Sk¹d kuchnie wiata w Strzelcach? Projekt realizowany jest z grantu przyznanego przez Fundacjê im.
Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse - Kolorowa Akademia, finansowanego ze rodków
Commercial Union Polska S.A. i Fundacji Agory. Trwa przez ca³y obecny
rok szkolny - od 1.wrzenia 2007 do
30.czerwca br. Zajêcia prowadz¹ nauczycielki: Gra¿yna Semeniuk i Katarzyna W¹sik. Spotkania odbywaj¹
siê 2 razy w miesi¹cu po 2 godziny, a
ka¿dy miesi¹c przeznaczony jest na
poznawanie jednego regionu Polski
lub kraju europejskiego - i ich kuchni
oczywicie.
Jak mówi¹ panie prowadz¹ce zajêcia - staraj¹ siê w nie w³¹czyæ równie¿ rodziców uczniów. Tak wiêc krajoznawcze i kulinarne podró¿e
mog¹ staæ siê rodzinnymi wyprawami. Ju¿ poznano l¹sk, Kresy, Pomorze, Niemcy, W³ochy, Czechy.
Przed uczestnikami jeszcze kilka
wypraw, a w czerwcu... - WIELKIE
PODSUMOWANIE PROJEKTU.

Wielkie przygotowania do spotkania z kuchni¹ wêgiersk¹

Rewelacyjna papryka faszerowana

