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P O W I A T

Po¿egnanie jesieni w Raszowej

M³odzi Europejczycy - trójstronnie
W dniach 7-13.11.2005r odby³o

siê w Bitburgu trójstronne polsko-nie-

miecko-francuskie spotkanie m³odzie¿y. Uczestniczy³o w nim 78 osób, w
tym 28 osób z Opolszczyzny. Nasz

powiat reprezentowa³y uczennice

ZSZ Nr 1: Ma³gosia Kowalik, Monika Warzecha oraz nauczycielka Joan-

na Schäfer. Seminarium zosta³o zor-

ganizowane przez Instytut Kszta³cenia Landu Rheinland-Pfalz, Centrum
Europejskie Roberta Schumana oraz
WOM w Opolu.

G³ówny temat seminarium  M³o-

dzi Europejczycy w 2025 r. by³ opracowywany w kilku
ko-francuskich

polsko-niemiec-

grupach: 2 grupy na-

uczycieli oraz 5 grup uczniów.

Dru¿yna Czerwone ¯ubrzyki

W ramach tego projektu zajmo-

walimy siê zagadnieniami zwi¹zanyW pierwsz¹ sobotê listopada na

Czerwone mustangi  zesz³orocz-

du Po¿egnanie jesieni.

du  równie¿ w tym roku potwier-

Mimo pogody typowej dla tej

pory roku, rajdowicze z entuzjazmem

stanêli do konkurencji przygotowa-

nych przez organizatorów: konkursu piosenki, sprawnociowego oraz

prezentacji kroniki trasy. Dla repre-

zentantów Zespo³u Szkó³ Ogólno-

kszta³c¹cych  dru¿yny Czerwone

dzili swoj¹ wartoæ, ustêpuj¹c zaledwie czterema punktami zdobywcom

pierwszego miejsca.

Nie rywalizacja okaza³a siê jed-

nak g³ówn¹ ide¹ rajdu. Emocje, ruch i

wie¿e

powietrze

s p r a w i ³ y,

¿e

uczestników, bez wzglêdu na repre-

zentowane barwy, po³¹czy³y naj-

prostsze, ludzkie odczucia i w kolej-

- impreza w Raszowej sta³a siê rów-

wszyscy.

nie¿ okazj¹ do zdobycia kolejnych

problemami spo³ecznymi. Wszystko
to dotyczy³o przysz³ej zjednoczonej
Europy w 2005 roku. Praca nie by³a

jektów oraz

bardzo powa¿nie myli

o swojej przysz³oci, z któr¹ wi¹¿e
wiele nadziei, ale te¿ i obaw. Prezentacje mo¿na zobaczyæ w Internecie

³atwa, tym bardziej, ¿e zagadnienia

www.k-eu.de/wom.

tegracja grup wymaga³a pewnego cza-

liwe jest stworzenie wspólnej Euro-

dotyczy³y dalekiej przysz³oci, a insu.

Zajêcia odbywa³y siê w jêzyku

niemieckim i zajmowa³y oko³o 9 go-

dzin dziennie, w tym 3 godziny to

prezentacja regionów oraz wieczór
kulturalny. Hitem naszego wieczoru

Seminarium udowodni³o, ¿e mo¿-

py, w której ka¿dy ma równie¿ pra-

wo do odrêbnoci, ¿e

zjednoczona

Europa powinna mieæ te same cele
gospodarcze i polityczne, ¿e mo¿li-

we jest zawieranie kompromisów

by³a m.in. piosenka  Sz³a dziewecz-

oraz nauczenie siê kultury dyskusji.

ku i po polsku.

jomoæ jêzyków obcych.

ka do laseczka piewana po niemiecPrezentacja efektów prac wszyst-

kich

grup

odby³a

siê

w

sobotê

12.11.2005r. Okaza³o siê wówczas,

¿e m³odzie¿ zintegrowa³a siê dosko-

Aby to osi¹gn¹æ niezbêdna jest znaNasza m³odzie¿ ju¿ to wie.

Nastêpne spotkanie odbêdzie siê w
roku 2006 na Opolszczynie.

nale, stworzy³a wiele ciekawych pro-

Joanna Schäfer

Sposób na jesienno-zimow¹ nudê

ni bezkonkurencyjni zwyciêzcy raj-

mustangi skupionej w Szkolnym
Klubie Regionalno  Turystycznym

mi z rynkiem pracy, szkolnictwem,

odznak Znam Ziemiê Strzeleck¹.

terenie Parku Wiejskiego w Raszowej spotkali siê uczestnicy XLI Raj-

S T R Z E L E C K I

ce po bigos stali ju¿ bez wyj¹tku

punktów wymaganych do zdobycia

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e póna je-

sieñ nie sprzyja podró¿owaniu, a
wszelakie wycieczki s¹ mniej atrak-

cyjne. Nie wtedy, gdy wybieramy siê

do Krakowa i nie wtedy, gdy wybie-

ramy siê do teatru. Przekona³a siê o
tym m³odzie¿ strzeleckiego LO, która pod opiek¹ nauczycieli: dr Beaty

Gaj i mgr Tomasza Bednarka dwa je-

sienne dni spêdzi³a w Krakowie.

Dorota Maækula

Oprócz atrakcji, jak¹ by³o poszuki-

wanie ladów kultury ródziemno-

morskiej w tym miecie (Stara Syna-

goga na Kazimierzu i inskrypcje ³aciñ-

Jedna z rajdowych konkurencji (rzut ringo)

skie w kocio³ach i muzeach), cen-

tralnym punktem wycieczki by³a wi-

zyta w Teatrze Starym. Przed spektaklem specjalnie dla strzeleckiej m³o-

dzie¿y zorganizowano lekcjê te-

atraln¹ (forma porednia pomiêdzy
wyk³adem a warsztatami teatralny-

mi), powiêcon¹ polskiej dramaturgii.

Wyjazd do Krakowa? Warto skorzystaæ z pomys³u, nim skoñczy siê zima i
zaczn¹ matury.

Wygrane mistrzostwa !!!!!
17 listopada odby³y siê w hali MOSiR-u w Grodkowie kolejne ju¿ Mistrzostwa Województwa Opolskiego w halowej pi³ce no¿nej ch³opców organizowane przez PTSS Sprawni-Razem Opole oraz SOSW w Grodkowie.
W zawodach wystartowa³o 10

Istota umys³u sprowadza sie do tego,

ekip z ró¿nych stron naszego woje-

by o zwyciêstwie decydowa³a si³a umys³u

wództwa. W turnieju zagra³y zespo³y z Brzegu, G³ubczyc, Kêdzierzy-

Gry logiczne
w Lenicy
cjalnego Orodka Szkolno  Wycho-

3.

Podyma przy wsparciu dyrekcji Spe-

wawczego w Lenicy zorganizowali

p r z y j ê ³ o Ku r a t o r i u m O wi a t y w

Opolu. Celem konkursu by³o propagowanie umiejêtnoci mylenia lo-

gicznego wród m³odzie¿y szkolnic-

148 punktów

Ewa Szymczyna

140 punktów

G³ubczyce

Zwyciêzcy otrzymali pami¹tko-

III Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych . Pa t r o n a t n a d i mp r e z ¹

Dariusz Bajer Lenica

we dyplomy i ksi¹¿ki, które wrêczy-

³a pani dyrektor Zespo³u Szkó³ przy
dla wszystkich pozosta³ych uczest-

twa specjalnego.

grody niespodzianki, na zakup, któ-

przyjechali przedstawiciele szkó³

Kuratora Owiaty w Opolu Ponadto

29 listopada 2005r. do Lenicy

specjalnych województwa opolskie-

go ze Strzelec Opolskich, Kluczbor-

ka, Kêdzierzyna  Kola, Prudnika,
Dobrodzienia, G³ubczyc, Grodkowa,

G³ogówka. W konkursie wziê³o

udzia³ 27 uczniów, którzy mieli do

rozwi¹zania 14 zadañ u³o¿onych
przez organizatorów konkursu. Na

rozwi¹zanie zadañ przeznaczono

dwie godziny lekcyjne. Zadania po

rozwi¹zaniu sprawdza³a komisja wy³oniona z opiekunów grup.

Punktacja koñcowa przedstawia³a siê

nastêpuj¹co:
1.

Tomasz Kusiciel

149 punktów

Dobrodzieñ

oraz

Nysy

2

Zespo³y rozgrywa³y mecze w 3

grupach systemem Ka¿dy z ka¿-

dym 2 x po 7 minut, a awans do pó³-

fina³u uzyskiwa³y dwie dru¿yny z

rych pieni¹dze otrzymalimy od pana

sponsorami imprezy byli: Bank Spó³dzielczy w Lenicy oraz Starostwo
Powiatowe Strzelce Opolskie.

Po og³oszeniu wyników i wrêcze-

niu nagród wszyscy zasiedli do poczêstunku. Obiad przygotowa³y pa-

nie kucharki pracuj¹ce w SOSW w

Lenicy, a s³odkoci ufundowa³a Cukiernia Pty ze Zdzieszowic.

Wszystkim, którzy przyczynili

siê do pomocy przy organizacji
i uczestnictwie w konkursie sk³ada-

my serdeczne wyrazy podziêkowania.

Organizatorzy konkursu
Ma³gorzata i Andrzej Podyma

nownie mecze systemem Ka¿dy z
W finale pad³y nastêpuj¹ce wyniki:

Lenica-Grodków

Lenica-Nysa 2

GrodkówNysa 2

4:1

1:1

3:2

Ca³y turniej wygra³a dru¿yna

SOSW w Lenicy ( która w drodze

ka¿dej grupy. Po szeregu zaciêtych

do fina³u pokona³a ekipê G³ubczyc

zagra³y ekipy z Grodkowa, Lenicy,

2:0 ), drugie miejsce zajê³a dru¿yna z

pojedynków grupowych w pó³finale
Kêdzierzyna-Kola, Nysy 2, G³ub-

SOSW w Lenicy  mgr Olga Pi, a

ników konkursu przygotowano na-

³y dru¿yny z Grodkowa, Lenicy oraz

ka¿dym 2 x po 7 minut.

wa.

2.

zegraniu meczy do fina³u awansowa-

(uczniowie z ZST), Opola, Uszyc

oraz gospodarze turnieju z Grodko-

Kolejny raz Ma³gorzata i Andrzej

Po dobraniu par wg klucza i ro-

Nysy 2 (ZST), gdzie rozegrano po-

ZSS)

Krew - ¿ycie

Caryk

zespó³

Bogdan,

zagra³

Dzumek

w

An-

drzej,Konefa³ Mateusz, Kumorek

czyc, Nysy 1.

na-Kola, Kluczborka, Lenicy, Nysy

1(uczniowie

Zwyciêski
sk³adzie:

4:1, Uszyc 5:0, Kêdzierzyna-Kola

Grodkowa a trzecie z Nysy 2.

Andrzej, Lukaszczyk Rados³aw,
Marczak Mariusz, Nalborczyk Tomasz. Opiekunem dru¿yny by³
Marek Walichowski

Mistrzostwa by³y te¿ czasem

powo³añ do kadry Województwa

Opolskiego, która w ubieg³ym roku

zdoby³a w Cz³uchowie srebrny medal. Nominacje ze zwyciêskiej dru¿yny uzyskali Caryk Bogdan i Lu-

kaszczyk Rados³aw oraz piêciu ab-

solwentów z SOSW Lenica (zesz³orocznych wicemistrzów Polski).

¯yczmy im zatem zdobycia ty-

tu³u Mistrza Polski i trzymajmy za

nich kciuki.

Marek Walichowski

wiatowy dzieñ walki z cukrzyc¹

Pomimo ogromnego postêpu me-

dycyny, nie uda³o siê wytworzyæ sub-

stancji, która w pe³ni zast¹pi³aby
ludzk¹ krew. Jedynym ród³em krwi

s¹ zdrowi ludzie, którzy rozumiej¹,
¿e oddaj¹c krew mog¹ uratowaæ czy-

je ¿ycie. Oddawanie krwi jest konkretn¹ pomoc¹ drugiemu cz³owiekowi.

21 padziernika w Zespole Szkó³

Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opol-

skich odby³y siê spotkania uczniów
piêciu klas trzecich z wiceprezesem
Zarz¹du Rejonowego PCK w Opolu,

Januszem Mogilnickim, który przy-

bli¿y³ m³odzie¿y ideê honorowego

krwiodawstwa.

dok. na str. 8

Dieta nie musi byæ nudna i nie-

oraz Napój z dzikiej ró¿y. Cieszy-

betycy, którzy 30 listopada przyjêli

uczestników pokazu, poniewa¿ by³y

w zawodzie technik organizacji us³ug

dzaj¹ sobie w domu.

³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzel-

czêæ teoretyczn¹ o diecie dla diabe-

pisanej przyjêli zaproszenie na po-

menu, z piramid¹ prawid³owego

z cukrzyc¹.

ochoczo korzystali obecni, deklaru-

charz Piotr wspaniale prezentowa³

potraw w domu. Gocie byli zachwy-

trawy typowe dla diety cukrzyco-

potrafi tak wspaniale przygotowaæ

twarogiem, Surówka wiosenna

Ma³gorzata Tacica

smaczna. Przekonali siê o tym ci diazaproszenie m³odzie¿y z technikum

gastronomicznych klas II i III Zespo-

³y siê one wielkim zainteresowaniem
zupe³nie inne ni¿ te, które przyrz¹-

M³odzie¿ przygotowywa³a te¿

cach Opolskich pod opiek¹ ni¿ej pod-

tyków, plansze z przyk³adowym

kaz z okazji wiatowego dnia walki

¿ywienia oraz przepisy, z których

Uczniowie zaserwowali (ku-

j¹c przygotowanie zgodnie z nimi

to, co przygotowa³y kole¿anki) po-

ceni i zarazem zdziwieni, ¿e m³odzie¿

wej. By³y to Jab³ka nadziewane

siê do tak trudnego tematu.

