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P O W I A T

Bezpieczniej na drogach

S T R Z E L E C K I

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie
Ju¿ po raz trzeci uczniowie szkó³

ponadgimnazjalnych powiatu strzeleckiego wziêli udzia³ w finale powiatowym konkursu wiedzy o samorz¹-

dzie terytorialnym, który tym razem
mia³ miejsce 26 padziernika w auli

Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w

Strzelcach Opolskich. Konkurs zor-

ganizowany zosta³ przez Stowarzy-

szenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Kultury w Powiecie Strzeleckim.

Wy³onieni drog¹ eliminacji szkolnych

uczniowie rozpoczêli zmagania od
testu pisemnego. Po czêci pisemnej
trzej najlepsi uczestnicy walczyli o
zwyciêstwo odpowiadaj¹c na pyta-

uczniom Liceum Ogólnokszta³c¹cego

ków z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w

tecznie zwyciêzc¹ indywidualnym

mu i Mateuszowi Gurazdowskiemu.

Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem

z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Za-

nr 1 w Strzelcach Opolskich.

nia ustne oraz problemowe. Ostazosta³a Judyta Padzior z Liceum

Ogólnokszta³c¹cego w Strzelcach

Opolskich, II i III miejsce przypad³o
So³tys wsi Krystyna Madera sprawdza ostateczny wynik prac
Mieszkañcy Szymiszowa mog¹

dwa samorz¹dy  powiat i gmina

jest chodnik przy Ligonia! Praw-

wynios³a 175 tys. z³, a obejmowa³a

westchn¹æ z niejak¹ ulg¹: wreszcie

dziwie pe³ne westchnienie us³yszy-

my dopiero w przysz³ym roku, kiedy ca³a inwestycja zostanie zakoñ-

czona, a do tego brakuje jeszcze... 310

metrów. Ju¿ u³o¿ono ponad pó³ kilo-

metra nowego chodnika. To pierw-

ale równie¿ odwodnienie drogi i wybudowanie parkingu, wraz z zazna-

czonymi miejscami na parkowanie
samochodów przed kocio³em.

Kolejny, a wspomniany wcze-

szy etap prac - przewidziany na ten

niej, etap prac przewidziany na rok

dziernika. Wspólnie, i w równych

siêcy z³.

rok  którego odbiór nast¹pi³ 12 pa-

czêciach, sfinansowa³y to zadanie

przysz³y bêdzie kosztowa³ 128 ty-

Dru¿ynowo najlepsi byli uczniowie
wadzkiem wyprzedzaj¹c uczestni-

Strzelcach Opolskich, z Zespo³u

oraz z Zespo³u Szkó³ Zawodowych

Dariusz Szczypura

Potyczki z jêzykiem polskim

Strzelce Opolskie. Wartoæ robót

nie tylko u³o¿enie nowego chodnika,

w Zawadzkiem: Andrzejowi Pruskie-

29 wrzenia 2005 r. w Zespole Szkó³

Pierwsze miejsce zajê³a Izabela

skich odby³ siê fina³ powiatowy

Mateusz Gurazdowski z LO w Za-

Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opol-

konkursu dla uczniów szkó³ po-

nadgimnazjalnych. Dwudziestu
uczestników wy³onionych wród

wszystkich uczniów szkó³ ponadgim-

nazjalnych powiatu strzeleckiego
zmaga³o siê z dyktandem, testem jêzykowym i korekt¹ tekstu.

Gospodarzy (ZSZ nr 1) reprezentowali: J. Krawiec, R. Dombrowska, J.

Wloka, M. Grabelus, B. Lechowicz;

Kajstura z ZSO w Strzelcach Op.,

wadzkiem by³ drugi, a Teresa Prus z

Organizatorem konkursu by³o Sto-

warzyszenie na Rzecz Rozwoju

Edukacji i Kultury w Powiecie

S t r z e l e c k i m , kt óre od pocz¹t ku

ZSO wywalczy³a miejsce trzecie.

swej dzia³alnoci wspiera inicjatywy

masz Puzik z LO w Zawadzkiem,

jêzyka polskiego. Wszyscy uczest-

Tylko jeden uczestnik konkursu, To-

napisa³ bezb³êdnie dyktando, ale w

ostatecznej klasyfikacji zaj¹³ miejsce

szóste. Dru¿ynowo najwiêcej punk-

tów uzyskali uczniowie z ZSO w

Strzelcach Opolskich.

zwi¹zane z propagowaniem kultury

nicy otrzymali dyplomy i pióra lub
d³ugopisy, a laureaci piêciu pierw-

szych miejsc tak¿e encyklopedie

b¹d s³owniki.

Beata Kasielska

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w

Strzelcach Op.: A. Rygio³, J. P³aczek,

I. Kajstura, A. £oskot; Liceum Ogól-

nokszta³c¹ce w Zawadzkiem: J. Czupa³a, D. ¯y³ka, A. Gnus, M. Guraz-

dowski, T. Puzik; Zespó³ Szkó³ Za-

wodowych w Zawadzkiem: A. Sz³a-

pa, M. S³awuta, D. Gwód, A. Mo-

tal, M. P³aczek. Umiejêtnoci jêzykowe uczestników konkursu ocenia³a

komisja w sk³adzie: Beata Kasielska,

Dorota Maækula, Agnieszka Miksa i
Ewa Lenart.

XV BIEG PAMIÊCI NARODOWEJ W LENICY
nym, który znajdowa³ siê w budyn-

Nowa nawierzchnia i koniec narzekañ kierowców

ku szko³y, zaprezentowali znajomoæ

Na odcinku drogi powiatowej

montowane i to przy uzyskaniu do-

z³orzeczenia kierowców sypa³y siê

W tym roku dotacja do zadania o war-

miêdzy Lenic¹ a Zdzieszowicami
jedne za drugimi. Na tym siê nie koñ-

toci 228 tysiêcy z³otych ministerial-

dy bymy w naszym wydziale nie

Niedawno roboty drogowe zo-

czy³o.  W³aciwie nie by³o dnia, kieodbierali telefonów z interwencjami

 mówi Andrzej Ful z wydzia³u dróg

w strzeleckim starostwie  ale trzeba

przyznaæ, ¿e stan jezdni by³ fatalny.

Oczywicie wp³yw na to ma natê¿enie ruchu, a ten odcinek jest jednym z

najruchliwszych na terenie naszego

cmentarz w Lenicy, grabi¹c licie oraz

To jednak nie koniec inwestycji.

zbieraj¹c mieci, aby na uroczystoæ

lono j¹ na 4 etapy, a wiêc w przy-

odpowiednio przygotowany. Na ko-

Wszystkich wiêtych cmentarz by³

Jak wczeniej wspomnia³em, podzie-

lejnych punktach kontrolnych m³o-

nie ostatni, najbardziej zniszczony,

dzie¿ odpowiada³a na pytania dotycz¹ce Opolszczyzny i Lenicy, po-

Lichyni¹. Podobnie jak przy po-

przednich etapach  i na te prace bê-

a tak¹ w³anie jest ci¹g drogi nr 401,

Ministerstwa Infrastruktury.

wstañ l¹skich oraz ekologii i ochrony przyrody. Ka¿da grupa odwiedzi³a

dziemy siê staraæ o dofinansowanie z

ORGANIZACJE

POZARZ¥DOWE!!!

9 listopada br. o godz. 14:00 w sali narad
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Jordanowskiej 2 (II p.)
odbêd¹ siê konsultacje dotycz¹ce
Programu wspó³pracy powiatu strzeleckiego
z organizacjami pozarz¹dowymi w roku 2006.
SERDECZNIE

spo³ecznych uczniowie posprz¹tali

dzy Lenic¹ a Zdzieszowicami je-

sta³o to zrobione.

UWAGA

wymaga³a od wszystkich umiejêtnego rzucania do celu. W ramach prac

dzi siê znacznie bezpieczniej.

odcinek tej drogi  miêdzy Lenic¹ i

od 2003 r. jej kolejne odcinki s¹ re-

wykonania. Próba sprawnociowa

d³ugoci 1,2 km. Dziêki temu miê-

sz³ym roku wyremontowany zosta-

W ramach inwestycji wieloletniej,

trolnych czeka³y na nich zadania do

sta³y zakoñczone na odcinku o

ponad 3 tysi¹ce samochodów. Na-

wierzchnia wymaga³a naprawy i zo-

trasê biegu, gdzie na punktach kon-

na dotacja wynios³a 100 tysiêcy.

powiatu. Ostatnie pomiary wskaza-

³y, ¿e w ci¹gu doby przeje¿d¿a têdy

przepisów ruchu drogowego. Nastêpnie kolejno klasami udali siê na

tacji z Ministerstwa Infrastruktury.

ZAPRASZAMY

NA

SPOTKANIE!!!

równie¿ Muzeum Czynu Powstañczego, w którym uczniowie mogli

Zwiedzanie Muzeum

Tradycyjnie

ju¿,

obejrzeæ materia³y ukazuj¹ce walkê o
uczniowie

wszystkich klas Zasadniczej Szko³y
Zawodowej przy SOSW w Lenicy,
na kilka dni przed uroczystoci¹
Wszystkich wiêtych i Dniem Niepodleg³oci, uczestnicz¹ w Biegu Pamiêci Narodowej.
Równie¿ w tym roku 26 padziernika po raz 15 odby³a siê ta impreza. Przygotowana ona zosta³a
przez dyrekcjê oraz nauczycieli szko³y zawodowej. Trasa biegu wiod³a z

budynku

szko³y

poprzez

Urz¹d

Miasta i Gminy w Lenicy, cmentarz,
kapliczki kalwaryjskie, Muzeum
Czynu Powstañczego, z powrotem
do szko³y, a w³aciwie szkolnego ogrodu. Na trasie znajdowa³y siê punkty
kontrolne, na których m³odzie¿ musia³a siê wykazaæ wiedz¹ z ró¿nych
dziedzin oraz sprawnoci¹ fizyczn¹.
Aby

wyznaczony

odcinek

uczniowie mogli pokonaæ bezpiecznie, na pierwszym punkcie kontrol-

narodowe wyzwolenie Górnego l¹ska, od schy³ku XIX wieku po okres
plebiscytu i powstañ l¹skich.
Zarówno

nauczyciele,

jak

i

uczniowie rozstali siê w atmosferze
rozbawienia z jednej strony, ale zadumy i refleksji nad istot¹ nadchodz¹cych wi¹t z drugiej. Pamiêæ o
naszych bohaterach narodowych, ale
tak¿e o zwyk³ych ludziach, w jaki
sposób nam bliskich, pozostanie w
nas.
D. Kolender

