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VII RAJD GMINY LENICA
NA GÓRÊ W. ANNY
Ale to nie koniec zmagañ konkurso-

wych. Oceniane by³y równie¿ prace

plastyczne wykonane przez uczniów,

dotycz¹ce tematyki rajdu oraz pre-

zentacje programów artystycznych

zwi¹zanych ze stra¿¹ po¿arn¹, policj¹ i ratownictwem medycznym.

Na rajdzie obecni byli równie¿

przedstawiciele Zarz¹du Parków

Krajobrazowych Góra w. Anny,
którzy

tak¿e

uczniów.

oceniali

zmagania

W czasie, kiedy jury podsumo-

W pi¹tek, 19 maja, przy sprzy-

jaj¹cych warunkach atmosferycz-

nych, adepci sztuki wêdkarskiej spo-

tkali siê w urokliwym Parku Wiej-

skim w Raszowej, gdzie rozegrano I

Mistrzostwa Województwa Opol-

w Lenicy. Akweny udostêpni³a Gmi-

akcesoria wêdkarskie. Zawodników

Na zawody przybyli przedsta-

wiciele placówek specjalnych i inte-

ry, medale oraz wêdki, ko³owrotki i
oraz

opiekunów

poczêstowano

smacznym bigosem przygotowanym

przez panie kucharki z orodka w

L e  n i c y.

Ka¿dy

z

zawodników

otrzyma³ nagrody oraz upominki bez

rze Lenica. Po krótkiej odprawie i

Sponsorami zawodów byli: Za-

losowaniu stanowisk, zawodnicy

udali siê na wylosowane miejscówki

w celu przygotowania ³owiska. W

wzglêdu na zajête miejsce.

rz¹d Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêd-

karskiego w Opolu, Polskie Towa-

rzystwo

Spo³eczno-Sportowe

ruch posz³y zestawy do sondowania

Sprawni Razem Oddzia³ w Opolu,

alnie o godzinie 10.00 rozpoczêto za-

Desing Fishing Bia³e B³ota, Konger

dna, zanêty oraz wêdziska. Punktu-

wody. Na hakach l¹dowa³y piêknie
ubarwione wzdrêgi, p³ocie, okonie
oraz klenie.

Po³ów ryb odbywa³ siê

na jedn¹ wêdkê (bat, odleg³ociówka,

wionych ryb. Po zwa¿eniu zawodni-

NY

LENICA

NA

GÓRÊ

 W.

ANNY, zorganizowanego 19 maja b.r.

przez cz³onków Lenickiego Stowarzyszenia Integracyjnego i nauczycieli
Orodka Szkolno  Wychowawcze-

go w Lenicy. W tym roku na rajdzie
spotkali siê uczniowie trzech szkó³:

II edycji SZUWARKA w 2007 roku.

Po³amania kija w nastêpnej edycji

SZUWARKA ¿ycz¹ organizatorzy.

Szkó³

przy

puchar ufundowany przez burmistrza
gminy Lenica. Puchary ufundowali

w Lenicy, policjanci z Powiatowej

równie¿ inni zaproszeni gocie. I tak:

skich oraz funkcjonariusze posterun-

danta Powiatowej Komendy Policji

Komendy Policji w Strzelcach Opol-

ku policji w Lenicy , a tak¿e kierow-

nik Praktyki Lekarzy Rodzinnych w

Lenicy. Oni równie¿ oceniali stopieñ
wykonania zadania przez ka¿d¹ grupê.

puchar ufundowany przez komenw Strzelcach Op. otrzyma³a Szko³a
Podstawowa w Raszowej, natomiast

Szkole Podstawowej w Lenicy pu-

char wrêczy³ komendant Powiatowej

Komendy Stra¿y Po¿arnej. Szko³y

Zespo³u Szkó³ przy SOSW w Leni-

ogóln¹ na temat stra¿y po¿arnej, po-

oraz rybna woda zachêcaj¹ uczestni-

wali stra¿acy z gminnej jednostki OSP

Zespo³u

SOSW w Lenicy. Oni te¿ otrzymali

Szko³y Podstawowej w Raszowej i

trwania ca³ej imprezy, wspania³e na-

grody ufundowane przez sponsorów,

Zadania dla uczniów przygoto-

Szko³y Podstawowej w Lenicy,

ników zadania konkursowe. Ucznio-

cja, przyjemna atmosfera podczas

ków zawodów do wziêcia udzia³u w

wêdkarskich dokona³a wa¿enia z³o-

ca³o uczestnikom VII RAJDU GMI-

Stare Balice. Bardzo dobra organiza-

kto uplasuje siê na podium. O godzi-

misja sêdziowska na stanowiskach

Ka¿dy z nas potrafi ratowaæ sie-

bie i innych  takie has³o przywie-

cy.

uroki Parku Wiejskiego w Raszowej

nie 13.00 zakoñczono ³owienie. Ko-

uczniowie

firma: Jaxon - Andrzej Podeszwa,

bolonka). Rywalizacja by³a bardzo

zaciêta, do koñca nie by³o wiadomo,

ców tegorocznego rajdu. Zostali nimi

kowic: 0,90 kg z³owionych ryb. Zwy-

czyc, Krapkowic, G³ogówka, Strzelec Opolskich i oczywicie gospoda-

Podsumowaniem zmagañ kon-

kursowych by³o og³oszenie zwyciêz-

w G³ubczycach - 1,00 kg z³owionych

ciêzcy otrzymali pami¹tkowe pucha-

gracyjnych z Praszki, Ozimka, G³ub-

czasie zbli¿aj¹cych siê wakacji.

Ozimku: 1,18 kg z³owionych ryb,

ryb, III - Micha³ Krupa z ZSS z Krap-

ny Orodek Szkolno-Wychowawczy

i lekarza na temat bezpieczeñstwa w

Szymon Kinder z Zespo³u Szkó³ w

drugie  Marek Niecierowicz z OSW

organizatorem zawodów by³ Specjal-

na Lenica.

chali podanek policjantów, stra¿aków

tem do wody. Pierwsze miejsce zaj¹³

skiego w Wêdkarstwie Sp³awikowym

Szkó³ Specjalnych. Pomys³odawc¹ i

wywa³o wyniki, uczniowie wys³u-

cy z³owione ryby wpucili z powro-

Na trasie rajdu czeka³y na uczest-

wie musieli siê wykazaæ wiedz¹
licji, s³u¿by zdrowia i ratownictwa

medycznego, a w amfiteatrze mogli
pokazaæ swoje umiejêtnoci w konkurencjach sprawnociowych: udzie-

laniu pierwszej pomocy, szybkim, ale
bezpiecznym pokonaniu rowerowe-

go toru przeszkód, trafieniu do celu
wod¹ z wê¿a stra¿ackiego.

Ryszard Baszuk

otrzyma³y równie¿ nagrody ksi¹¿ko-

we ufundowane przez wy¿ej wymie-

nionych oraz kierownika Praktyki

Lekarzy rodzinnych w Lenicy.

Kiedy opad³y konkursowe emocje,

uczestnicy rajdu oraz zaproszeni go-

cie zasiedli wokó³ wspólnego ogniska, sma¿¹c kie³baski i dziel¹c siê
wra¿eniami.

Zorganizowanie rajdu by³o mo¿-

liwe dziêki pomocy sponsorów. Za

przekazanie rodków finansowych

dziêkujemy burmistrzowi gminy Lenica oraz dyrektorowi Przedsiêbiorstwa Zaopatrzenia Rolniczego Agro-

ma w Opolu.

D. K.

Konkurs Moja szko³a w Unii Europejskiej
zorganizowany przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej przy
wspó³pracy Ministerstwa Edukacji
Narodowej pod honorowym patronatem Prezydenta RP odby³ siê ju¿ po
raz czwarty. Istot¹ by³o przeprowadzenie wród m³odzie¿y w wieku 1319 lat dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych na temat szans wynikaj¹cych z cz³onkostwa Polski w UE.
W zwi¹zku z od³o¿eniem w Polsce
decyzji o ratyfikacji Traktatu Ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy
oraz rozpoczynaj¹c¹ siê w pañstwach
cz³onkowskich ogólnoeuropejsk¹ de-

bat¹ na temat przysz³oci UE, szczególnie istotne jest poznanie opinii
m³odzie¿y na temat kierunków rozwoju Unii Europejskiej i miejsca Pol-

ne by³y do przeprowadzenia akcji in-

nego dla uczniów gimnazjów oraz

(opiekun: Marek Rosiñski). Warto za-

czymy pañstw, my jednoczymy ludzi

uwa¿yæ, ¿e strzelecki ZSZ Nr 1

*

szkó³ rednich wszystkich typów
by³o zachêcenie do refleksji nad kierunkami rozwoju Unii Europejskiej i
w³¹czenie najm³odszych Polaków w
nurt europejskiej debaty o przysz³oci UE.
Te szko³y, które zadeklarowa³y
swój udzia³ w programie zobowi¹za-

kot, Karina D³ugosz, Justyna Ka³a

kun) pracy na temat My nie jedno-

*

ski w tym procesie. Dlatego te¿ celem IV edycji konkursu przeznaczo-

j¹c¹ dan¹ szko³ê (3 uczniów i opie-

formacyjnej dotycz¹cej:

*

szans i perspektyw dla m³odzie¿y w rozszerzaj¹cej siê Unii Eu-

(

), powiedzia³ Jean Monnet, jeden

ropejskiej,

uczestniczy³ w konkursie po raz

z prekursorów idei integracji euro-

zrozumienia procesu integrowa-

czwarty, dwukrotnie zostaj¹c fina-

pejskiej. Skomentuj cytat. Czy uwa-

nia siê pañstw i jego znaczenia

¿asz, ¿e jest on wci¹¿ aktualny?, przy

list¹ wojewódzkim (I i III miejsce).

dla kierunków rozwoju Unii Eu-

czym na etap wojewódzki szko³a

ropejskiej w przysz³oci,

mog³a przes³aæ tylko jedn¹ pracê.

kszta³towania postaw obywatel-

Wyboru najlepszych dokonano 28

skich wród m³odzie¿y i zainte-

kwietnia.

resowania sprawami o zasiêgu

Laureatem w kategorii szkó³ po-

ogólnoeuropejskim.

nadgimnazjalnch zosta³ Zespó³ Szkó³

Integraln¹ czêci¹ konkursu by³o

Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opol-

napisanie przez dru¿ynê reprezentu-

skich Autorzy pracy: Nikolina Ko-

Nagrody zosta³y wrêczone 9 maja
podczas Pikniku Europejskiego w
M³odzie¿owym

Domu

K u l t u r y.

Prace finalistów zosta³y przekazane
do Centralnej Komisji Oceniaj¹cej,
powo³anej przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej.

Marek Rosiñski

