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Ostatecznie zwyciê¿czyniami
konkursu zosta³y:

Katarzyna Krawczyk, której
�miko³ajkowy� ³añcuch bezapelacyj-
nie zdoby³ I miejsce, jako nagrodê
otrzyma³a czek na 400 z³, II miejsce i
czek  na 300 z³ otrzyma³a Agnieszka
Pluta � za oryginaln¹ szopkê z bam-
busa, natomiast na III miejscu upla-
sowa³a siê Sabina Pluta, której gipso-
wy anio³ �przyniós³� jej czek na 200
z³.

Komisja, zgodnie Regulaminem
konkursu, przyzna³a równie¿ 3 wy-
ró¿nienia - ka¿de po 100 z³, a otrzy-
ma³y je: ¯aneta Giemza-Jureczko �
za zestaw 6 gwiazdek ze z³otego dru-
cika z pere³kami, Dorota Krupka, któ-
rej dzie³em by³a du¿a gwiazda ozdo-
biona suszonymi pomarañczmi i cy-

Per³y i pomarañcze
na gwiazdach

namonem oraz Anna Szmigoñ, która
uszy³a anio³ka, którego nazwa³a
�Strzelczykiem�.

Nagrody w konkursie wrêczy³
wicestarosta Waldemar Gaida oraz
Cz³onek Zarz¹du Powiatu Strzelec-
kiego Aniela Melson. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali s³od-
ki upominek. Fina³ konkursu u�wiet-
ni³o wspólne strojenie prawie cztero-
metrowej choinki, któr¹ ufundowa³o
Nadle�nictwo w Strzelcach Opol-
skich, a o jej dostarczenie i ustawie-
nie zadbali stra¿acy z Pañstwowej
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Strzel-
cach Opolskich. Serdecznie dziêkuje-
my, a wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy i oczywi�cie zapraszamy do
udzia³u w konkursie ju¿ za rok!

Wszyscy nagrodzeni

Jeden z kilkunastu ³añcuchowych Miko³ajków - i  I miejsce w konkursie

Ju¿ po raz kolejny Klub Euro-
pejski ,,Euroles� przy Specjalnym
O�rodku Szkolno-Wychowawczym
w Le�nicy, 11 grudnia 2008 roku,
wzi¹³ udzia³ w zje�dzie Szkolnych
Klubów Europejskich województwa
opolskiego organizowanego przez
Regionalne Centrum Informacji Eu-
ropejskiej przy Fundacji Rozwoju
�l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw
Lokalnych w Opolu. Tym razem
spotkanie odby³o siê w hotelu Mer-
cury. Ka¿dy klub, który zg³osi³ swo-
je uczestnictwo w zje�dzie móg³
wzi¹æ udzia³ w konkursie w trzech
kategoriach:
- konkurs na plakat ,,Ekologia w
moim powiecie, gminie, miasteczku,
wsi�, multimedialna prezentacja dzia-
³alno�ci Szkolnego Klubu Europej-
skiego, prezentacja programu arty-
stycznego.

Klub Europejski ,,Euroles�  wzi¹³
udzia³ w konkursie na plakat i pomi-
mo du¿ej konkurencji zaj¹³ drugie
miejsce. Rado�æ by³a ogromna, a  upo-
minki okaza³e.

Plakat przedstawia³ piêkno kra-
jobrazu le�nickiego i okolic. Na po-
szczególnych elementach uk³adanki
widnia³y zdjêcia miêdzy innymi z:

Ka¿dy element tworzy ca³o�æ
Parku Krajobrazowego Góry �wiêtej
Anny, Zak³adów Koksowniczych w
Zdzieszowicach, zabytków i unikal-
nych gatunków ro�lin.

Wszystko przedstawione by³o w
formie uk³adanki z puzzli tworz¹cej
ca³o�æ.

Zdobycie drugiego miejsca w kon-

kursie plastycznym jest dla ca³ego
klubu ,,Euroles� wielkim sukcesem
oraz motywacj¹ do dalszego dzia³a-
nia i wspó³pracy z innymi Klubami
Europejskimi.

Danuta Botor
Barbara  Lej¿ak

Do idei wspólnego miêdzynarodowego projektu � odkrywania szerzej przed �wiatem najwa¿niejszych w regionach
miejsc pielgrzymkowych - burmistrz Le�nicy Hubert Kurza³ przekona³ swoich kolegów z Czech, Niemiec i Austrii ju¿
do�æ dawno. Do pierwszego roboczego spotkania dosz³o ponad dwa lata temu. Teraz, 9 stycznia br. w bazylice �w. Anny
koncertem i podpisaniem deklaracji wspó³pracy, szlak pn. ��rodkowoeuropejskie O�rodki Pielgrzymkowe� (pro-
jekt pocz¹tkowo mia³ mieæ inn¹ nazwê) uroczy�cie zostanie otwarty.
�Otrzymujecie Pañstwo zaproszenie do poznania jednocze�nie piêkna ca³ego powiatu Altötting w Bawarii, powiatu
Voitsberg (Maria Lankowitz) w Styrii, kraju �rodkowoczeskiego (Pribram), �l¹ska Opolskiego (Le�nica) czy Górnych
£u¿yc (Rosenthal i Crostwitz)� - pisz¹ partnerzy projektu na swojej stronie internetowej.
Gdzie s¹ te szczególne miejsca kultu?

Wielkie pielgrzymowanie

Maria Lankowitz � Voitsberg (Austria)
We wnêtrzu ko�cio³a wybudowanego w XVII w. znaj-
duje siê cudowna Tronuj¹ca Madonna z Dzieci¹tkiem,
³askami s³yn¹ca ju¿ od XV wieku - figura w stylu go-
tyckim.

Pøíbram (Czechy)
�wiêta Góra to najbardziej znane sanktuarium maryjne w Cze-
hach. Do tego wczesnobarokowego ko�cio³a - twierdzy Maryi
Panny, której jest po�wiêcon z modlitw¹ i pro�bami o opiekê i
cud wierni przybywaj¹ od ponad 330 lat.

Altötting (Niemcy)
Altötting, religijne serce Bawarii, to jedno z najwa¿niejszych miejsc
pielgrzymkowych w  ca³ych Niemczech. Wierni od ponad 500 lat
pielgrzymuj¹ do Czarnej Madonny.

Góra �w. Anny (Polska)
Tego sanktuarium naszym czytelnikom nie trzeba przed-
stawiaæ � figurka �w. Anny Samotrzeæ ³askami s³ynie
daleko poza �l¹skiem od 500 lat.

Rosenthal (Niemcy)
Rosenthal � najwa¿niejsze miejsce pielgrzym-
kowe w Saksonii s³ynie XV-wieczn¹ figur¹ Matki
Bo¿ej £askawej.

Wiêcej szczegó³ów na stronie internetowej
www.pielgrzymowanie.eu

21 uczniów wraz z trzema opiekunami ze Specjalnego O�rodka Szkolno -
Wychowawczego w Le�nicy uczestniczy³o w dn. 8 � 12.12.2008 w turnusie
rehabilitacyjnym w Suchym Borze, o�rodku po³o¿onym w lesie, co ma du¿e
znaczenie dla lepszego wypoczynku.

Uczestnicy korzystali z zabiegów specjalistycznych: gimnastyki ogólno-
rozwojowej, nauki p³ywania, oddychania solankami w tê¿ni pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry. Miêdzy zabiegami rehabilitacyjnymi uczyli siê w tam-
tejszej szkole, a po lekcjach brali udzia³ w zajêciach kulturalno � o�wiatowych.

M³odzie¿ przyjecha³a wypoczêta i zadowolona, z trudem pogodzi³a siê, ¿e
turnus trwa³ tak krótko.

 Korzystaj¹c z okazji chcieliby�my bardzo podziêkowaæ wszystkim pra-
cownikom sanatorium za profesjonaln¹ i rzeteln¹ opiekê nad naszymi pod-
opiecznymi.

J.Reczek, A.Maciaszczyk, M. Bratek

,, Sz³a kolêda
w noc grudniow¹��

18 grudnia 2008 roku po raz trzeci w naszej szkole odby³o siê ,,Spotkanie
z kolêd¹�, na którym m³odzie¿ w przededniu �wi¹t prezentuje swoje ulubione
kolêdy i pastora³ki. Ju¿ na pocz¹tku grudnia klasy wybieraj¹ sobie repertuar i
æwicz¹ �piewanie, aby na naszym spotkaniu mogli siê jak najlepiej zaprezento-
waæ. Po wspólnym �piewie w i�cie �wi¹tecznej atmosferze m³odzie¿ uczestni-
czy³a w symbolicznym poczêstunku �wi¹tecznym, ze smakiem chrupi¹c pier-
niki i inne s³odko�ci.

Impreza przebiega³a w bardzo mi³ej atmosferze, niecierpliwo�ci¹ bêdzie-
my czekaæ na kolejn¹.

J.Reczek

Byli�my w Suchym Borze


