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P O W I A T

Sport to zdrowie,

S T R Z E L E C K I

BAJKA O FEST PRZEPADZITEJ BABIE

lecz gdy mama siê dowie...?

Mnóstwo atrakcji czeka³o na

dzieci z Kad³uba podczas festynu z
okazji Dnia Dziecka, zorganizowane-

go w niedzielê 29 maja w Kad³ubie-

Piecu. Mo¿na by³o poskakaæ na

ogromnym

dmuchanym

zamku,

wzi¹æ udzia³ w zawodach wêdkar-

skich lub wykazaæ siê wiedz¹ o Ka-

d³ubie (i nie tylko) w konkursie zor-

ganizowanym przez m³odzie¿ z ko³a

DFK. Ksi¹dz proboszcz ufundowa³

dla wszystkich dzieci lody, co przy-

nios³o ulgê w tak wielki upa³. Dzieci
utalentowane plastycznie mog³y

wykazaæ siê kreatywnoci¹ w konkursie zorganizowanym przez opie-

kunkê wietlicy w Kad³ubie-Piecu

Kasiê Ferdynus. Na uczestników fe-

Zespó³ Ha³as

stynu czeka³ tak¿e kad³ubski ko³o³cz
Make a Connection - przy³¹cz

Tomasza Waleczko (Pracownia Psy-

siê to miêdzynarodowy program dla

chologiczna - Kraków), zdobywali-

Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y

nie¿ m³odzie¿ z ca³ej Polski i wymie-

m³odzie¿y

prowadzony

przez

oraz firmê Nokia. Aby wzi¹æ w nim

udzia³ trzeba wpaæ na wietny
pomys³ i zrobiæ co dla innych miesz-

kañców naszego regionu. W tym roku

my cenn¹ wiedzê. Poznalimy rów-

nialimy miêdzy sob¹ dowiadczenia.

Szkolenie by³o krótkie, gdy¿ trwa³o
tylko trzy dni. Aktywnie wykorzy-

stywalimy ka¿d¹ chwilê, szkoda

og³oszona zosta³a V edycja progra-

by³o czasu nawet na sen.

Robertem W³odarskim, wziêlimy

cja naszego pomys³u przed reszt¹

mu, w którym wraz z koleg¹ z klasy

Jednym z zadañ by³a prezenta-

(z serem, makiem i jab³kiem), kad³ub-

ska kie³basa i krupnio³ki z grilla, ser-

wowane oczywicie z kad³ubskimi

bu³kami. Organizatorem festynu by³o

jak zwykle kilka organizacji kad³ubskich:

Rada So³ecka Kad³ub-Piec,

Zwi¹zek l¹skich Kobiet Wiejskich

Ko³o Kad³ub-Piec oraz T. S.-K. Niem-

ców na l¹sku Opolskim Ko³o Kad³ub oraz wielu innych mieszkañców.
Festyn uwietni³y swoimi wystêpa-

mi przedszkolaki z Kad³uba przed-

udzia³. Postanowilimy za³o¿yæ

grupy. Za nasz¹ reklamê zajêlimy I

Mieszka I w Zawadzkiem.

ka). Zajêcia by³y wietne!

dok³adnie przedstawilimy nasze

pozyskane rodki finansowe planu-

Wys³alimy go do Polskiej Fundacji

niedalekiej przysz³oci zamierzamy

Strzelcach Opolskich, którzy przy-

szej szkole i przeznaczyæ j¹ na maga-

pracy.

Ko³o kajakarskie przy LO im.
Napisalimy projekt, w którym

plany oraz koszty z nim zwi¹zane.
Dzieci i M³odzie¿y z siedzib¹ w

Warszawie. Z niecierpliwoci¹ cze-

kalimy na og³oszenie wyników, po-

niewa¿ projekty do PFDiM by³y

nadsy³ane przez m³odzie¿ z ca³ej
Polski. Bardzo ucieszy³a nas wiado-

miejsce (exequo z grup¹ z Malbor-

Teraz czeka nas ciê¿ka praca. Za

jemy zakupiæ sprzêt sportowy. W
wyremontowaæ star¹ kot³owniê w na-

zyn sprzêtu wodnego oraz siedzibê

ko³a kajakarskiego. Na dzieñ dzisiejszy nasze ko³o liczy 13 osób. Ekspertem

naszej

grupy

jest

p.

Z.

moæ o tym, ¿e nasz projekt zosta³

¯uchowski. Od niego wszystko siê

na seminarium dla liderów grup m³o-

radê w trudnych sytuacjach. Nasze

wybrany, a my zostalimy zaproszeni
dzie¿owych do stolicy. W Orodku

Doskonalenia Kadr Ministerstwa Go-

zaczê³o, to do niego zwracamy siê o

nie¿ innym mieszkañcom naszego

miasta i gminy. Chêtnie zrobimy co

Arkadiusza Brzeziñskiego (PFDiM),

tywnie spêdziæ swój wolny czas.

Bartosza Su³ka (PFDiM), El¿biety

So³tys, S³awomira Prusakowskiego i

l¹sku, czyli O fest przepadzitej

babie, kabaret z Grodziska oraz zespó³ Ha³as. Szczególn¹ uwagê zwró-

cili na siebie policjanci z Komendy w

bli¿ali dzieciom szczegó³y swojej

dla innych, aby mogli oni mi³o i ak-

Grzegorz Bartosik

uczeñ klasy I c LO Zawadzkie

MAJÓWKA INTEGRACYJNA

Czy widzia³e
potwora

z okolic Opola?
Odpowiedzi na to i na wiele in-

nych nurtuj¹cych nas pytañ bêdziemy poszukiwaæ wspólnie z kolegami
i kole¿ankami z

Soest (Niemcy),

Kampen (Holandia), Sarospotak

rozpoczêlimy w ramach Ko³a Che-

micznego przy Zespole Szkó³ Ogól-

nokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich

rodki na realizacjê tego projektu

pozyskalimy z Programu

M³o-

dzie¿. Daje on bardzo wiele mo¿li-

woci m³odym ludziom z inicjatyw¹,

m³odzie¿y poszukuj¹cej, chc¹cej poszerzaæ swoj¹ wiedzê w sposób nie-

typowy. Wystarczy mieæ pomys³,

zajrzeæ

na

stronê

w w w. m l o -

dziez.org.pl, a potem ju¿ tylko dzia³aæ i czekaæ

!

Na co? Oczywicie na rozpatrze-

nie wniosku przez Narodow¹ Agen-

cjê Programu  M³odzie¿ w Warsza-

porcji miechu i by³o mocnym akcen-

rym uczestniczyli uczniowie Zespo-

nie. W przerwie pomiêdzy kolejny-

ZSG w Kielczy, ZS w Krupskim

danie, a wata cukrowa i s³odycze do-

³u Szkó³ Specjalnych w Kad³ubie,
M³ynie, PSP w Szemrowicach, cz³on-

kowie Terapii Zajêciowej przy DPS

tem koñcz¹cym tegoroczne spotkami zabawami zjedlimy wspólnie niastarcza³y energii na bie¿¹co.

Dziêkujemy naszym sponsorom:

w Zawadzkiem, PSP w Zawadzkiem

Rumo Kolonowskie, Ecologic  C.

to pokana grupa  ponad 150 osób.

wadzkie, ACO Elementy Budowlane

i ZSG w ¯êdowicach. W sumie by³a

Poranny ch³ód szybko przesta³

nam dokuczaæ, kiedy wspólnie za-

piewalimy hymn Integracji Patrz,
s³oñce siê mieje, a potem... rozpo-

czê³a siê wspólna zabawa. Uczniowie
uczestniczyli w grach sportowych,

Szalla, A. Kowalczyk, Koltram Za-

rze malarskim.

rówienikami. Uczy tolerancji i ak-

Najwiêkszym powo-

dzeniem cieszy³o siê przeci¹ganie liny,

które dostarczy³o wszystkim du¿ej

pe³nosprawnych z pe³nosprawnymi

ceptacji wobec odmiennoci drugiego
cz³owieka.

G. Soroka, J. Ruhnke, E. Sum

to jednak zupe³ne novum, bo sta-

wania w duchu tolerancji i integracji.

Schule w Soest z Niemiec. Nie jest

nowi kontynuacjê programu Na-

sza kultura  Wasz¹ kultur¹ , któ-

ry zosta³ nagrodzony przez Fun-

wspó³czesnych czasów dla wychoW wyniku tych rozmów powsta³ harmonogram projektu. Ju¿ w maju przy-

sz³ego roku spotka siê m³odzie¿ obu

dacjê Roberta Boscha w ramach

szkó³ w Holandii. Ca³y nastêpny rok

pie.

towaniu obu spo³ecznoci szkolnych

konkursu M³ode drogi w Euro-

Szczegó³y tego projektu zosta³y

opracowane na spotkaniu roboczym
w dniach 19  23 maja w nieprzypad-

kowym miejscu na mapie Europy 

szkolny bêdzie powiêcony przygodo tego spotkania. W programie znajdzie siê Pamiêtnik Anny Frank,

twórczoæ literacka uczniów oraz

kontynuacja programu Polska na tle

w Strassburgu. Wziê³o w nim udzia³

kultury ródziemnomorskiej.

strzeleck¹ szko³ê reprezentowa³y

cy otwiera uczniom drogê do pozna-

po dwoje nauczycieli ka¿dej ze stron;
Halina Buczny i Gra¿yna Marusiak.

Strassburg to miasto stanowi¹ce

Perspektywa dalszej wspó³pra-

wania problemów wspó³czesnego

wiata i poszukiwania w³asnej to¿-

symbol integracji europejskiej, samo

samoci.

monumentalny budynek Parlamentu

bileusz dziesiêciu lat wspó³pracy

pe³ne jest symboli. To tu znajduje siê
Europejskiego, tu mo¿na zwiedzaæ
zabytki wielu kultur narodowych i

religii, innym jest pomnik obrazuj¹cy

zniesione granice (widoczny na zdjê-

Nied³ugo bêdziemy wiêtowaæ ju-

szkó³. Dostrzegamy znaczenie tej

wspó³pracy dla wychowania m³ode-

go pokolenia, dzia³añ na rzecz inte-

gracji, uspo³ecznienia owiaty.

niem rodków na realizacjê projektu.
Szybko podzielilimy siê pomyln¹

wiadomoci¹ z grupami partnerski-

mi, które bêdziemy gociæ u siebie w

spodarze musimy zapi¹æ wszystko

dzieci nie-

samoci narodowej, wartociach

sku jest równoznaczne z przyzna-

finansow¹ i rzeczow¹.

Atmosfera wspólnej radoci i za-

reprezentuj¹cych m³odzie¿. Dysku-

towano o wspólnych korzeniach, to¿-

ski ego i szko³ y Bodel schwi ngh

koñca. Zatwierdzenie bowiem wnio-

dniach od 3 do 11 wrzenia 2005 r.

bawy sprzyja integracji

cjalnych im. Aleksandra Kamiñ-

by³o siê spotkanie przedstawicieli

sta³ zatwierdzony. Radoci nie by³o

nie, zaczêlimy realizowaæ pierwsze

dzielczemu w Zawadzkiem za pomoc

strzeleckiego Zespo³u Szkó³ Spe-

ciu); tu wreszcie znajduje siê Oro-

dek Kultury Europejskiej, gdzie od-

nadesz³a, okaza³o siê, ¿e projekt zo-

Intersilesia McBride, Bankowi Spó³-

rowerowym torze przeszkód, malo-

waniu kred¹ na asfalcie oraz w plene-

wie. My czekalimy na odpowied

nego w ramach wspó³pracy szkó³ 

prawie dwa miesi¹ce. Gdy wreszcie

Legionowo, Roche Polska, Makro
Cash and Carry, PWC Odra Brzeg,

o wspó³pracy szkó³
Tolerancja i integracja  to

tytu³ nowego projektu realizowa-

su ochrony rodowiska. Dzia³ania

Po raz VII odby³o siê w naszej

W Strassburgu 

uczniów strzeleckiego LO

(Wêgry) w ramach projektu z zakre-

szkole spotkanie integracyjne, w któ-

Zawody wêdkarskie

Program M³odzie¿ wspiera

dzia³ania nie s³u¿¹ tylko nam, ale rów-

spodarki w Konstancinie - Jeziornej

pod czujnym okiem koordynatorów:

stawiaj¹c Bajkê o z³otej rybce po

Pracujemy ju¿ bardzo intensyw-

postawione sobie zadania, jako go-

na ostatni guzik. Perspektywa cieka-

wie i mile spêdzanego czasu w towa-

rzystwie rówieników z UE dodaje

nam zapa³u i ochoty do pracy.

Nina So³tysek

Pomnik - symbol zniesionych granic

