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W pi¹tek 24 kwietnia na terenie
Parku Wiejskiego w Raszowej odby³y siê IV Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wêdkarstwie
Sp³awikowym Szkó³ Integracyjnych
i Specjalnych. Organizatorem zawodów by³ po raz kolejny Specjalny
Orodek Szkolno-Wychowawczy w
Lenicy. Honorowy patronat nad mistrzostwami obj¹³ Pan Waldemar
Gaida Wicestarosta Strzelecki. Akweny oraz namiot udostêpni³a Gmina
Lenica. Otwarcia zawodów dokona³ dyrektor Specjalnego Orodka
Szkolno-Wychowawczego w Lenicy Ryszard Baszuk.
W zawodach uczestniczy³y dwu,
trzyosobowe dru¿yny z Praszki,
Ozimka, G³ubczyc, Krapkowic,
Kêdzierzyna Kola, Prudnika, G³ogówka i Lenicy. Po krótkiej odprawie, w trakcie której przypomniano regulamin zawodów, odby³o siê
losowanie sektorów. Wszystkim
m³odym wêdkarzom rozdano zanêty wêdkarskie ufundowane przez
producenta, firmê Traper. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zawodnicy reprezentuj¹cy konkretn¹ placówkê
³owili ryby wy³¹cznie w jednym wylosowanym sektorze. Stanowiska
przydziela³ zawodnikom opiekun
grupy. Punktualnie o godzinie 10.00
rozpoczêto zawody. Ryby tym razem bra³y wymienicie. Ju¿ po kilku minutach pierwsi zawodnicy
³owili p³ocie, okonie i wzdrêgi. Idealnym zestawem okaza³ siê krótki

3-4 metrowy bat z ¿y³k¹ g³ówn¹
0,10-0,12, sp³awikiem o wypornoci 0,2-0,5 grama oraz haczykiem rozmiaru 14-16.Skuteczn¹ przynêt¹ okaza³a siê pinka, bia³y robak i ochotka
haczykowa. Rekordzista z Lenicy
w trakcie 3 godzinnej tury z³owi³ 87
p³otek. Po³ów ryb odbywa³ siê na
jedn¹ wêdkê sp³awikow¹. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, do koñca nie
by³o wiadomo kto uplasuje siê na podium.
O godzinie 13.00 zakoñczono
³owienie. Komisja sêdziowska na stanowiskach wêdkarskich dokona³a wa¿enia z³owionych ryb. £¹cznie zawodnicy z³owili blisko 10 kg ryb.
Najwiêksz¹ ryb¹ zawodów by³
leszcz o masie 800 gram oraz dwa
pó³kilowe liny. Bia³ym robakiem nie
pogardzi³ równie¿ ma³y szczupak i
kleñ. Oj, by³y wypieki na twarzy
podczas holu !!!
Po zwa¿eniu zawodnicy z³owione ryby wpucili z powrotem do
wody.
Pierwsze miejsce indywidualnie zaj¹³
Maciej Rega z SOSW w G³ogówku,
drugie  Maksymilian Kowalik ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w Ozimku,
trzecie  S³awomir Tokarz z SOSW
w G³ogówku, czwarte - Pawe³ Cichoñ
z SOSW w Lenicy, pi¹te - Dorota
Czaja z Zespo³u Szkó³ Specjalnych
w Krapkowicach, szóste - Tomasz
Kinder ze Szko³y Podstawowej nr 2
w Ozimku.

Dru¿ynowo I miejsce zaj¹³ Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w G³ogówku, II - Szko³a
Podstawowa nr 2 w Ozimku, III 
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Lenicy, IV- Zespó³
Szkó³ Specjalnych w Krapkowicach,
V - Zespó³ Placówek Specjalnych w
Praszce, VI - Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Kêdzierzynie-Kolu, VII SOSW w G³ubczycach, VIII - Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Prudniku.
Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe puchary, medale, statuetki, dyplomy, wêdki, ko³owrotki, podbieraki, siatki do przechowywania ryb,
literaturê wêdkarsk¹. Ka¿dy z
uczestników otrzyma³ zestaw ¿y³ek,
haczyków, przyponów, sp³awików
itp. Najm³odsza uczestniczka zawodów puchar ufundowany przez Ko³o
Wêdkarskie PZW Reñska Wie. Zawodników oraz opiekunów poczêstowano myliwskim bigosem przygotowanym przez panie kucharki z
orodka w Lenicy. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody oraz
upominki bez wzglêdu na zajête miejsce.
Sponsorami zawodów byli: Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego, Kuratorium Owiaty w Opolu, Zarz¹d
Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Opolu, Zarz¹d Ko³a Wêdkarskiego PZW w Reñskiej Wsi, firma: Jaxon - Andrzej Podeszwa, Salix
Alba, Desing Fishing Bia³e B³ota,
Konger Stare Balice, Traper.
Organizatorzy dziêkuj¹ Pani Weronice Domereckiej za pieczywo,
Panu Grzegorzowi Pyce za miêso i
wêdliny oraz Panu Bogdanowi Oleksin za napoje.
Przyjemna atmosfera podczas
trwania ca³ej imprezy, wspania³e nagrody ufundowane przez sponsorów, fauna i flora Parku Wiejskiego
w Raszowej oraz wyj¹tkowo w tym
roku rybna woda zachêcaj¹ uczestników zawodów do wziêcia udzia³u
w V edycji SZUWARKA. Po³amania kija i rekordowych okazów ryb
w nastêpnej edycji SZUWARKA
¿ycz¹ organizatorzy.
R.Baszuk

Przywracanie pamiêci
o wielokulturowoci Strzelec Opolskich

Uczennice Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op. z klasy I technikum w zawodzie technik
obs³ugi turystycznej postanowi³y has³o przywracania pamiêci o przesz³oci wcieliæ w ¿ycie. Dziêki wsparciu
finansowemu Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego w postaci grantu edukacyjnego na zajêcia warsztatowe z edukacji regionalnej rozpoczê³y odkrywanie tajemnic Strzelec Opolskich.

Na cotygodniowych zajêciach przeszukiwa³y zasoby internetowe i bada³y informacje zawarte w literaturze
historycznej. Zaanga¿owa³y siê w
realizacjê projektu edukacyjnego
Przywróæmy pamiêæ Fundacji
Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego
oraz projektu Szko³a mylenia Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy.
Uczennice bra³y udzia³ w spotka-

niu autorskim w dniu 7.12.2008 z
pani¹ Teresa Smoleñ autork¹ ksi¹¿ki
Strzelce Opolskie Miasto i koció³
na prze³omie wieków w czasie którego mia³y mo¿liwoæ wys³uchania
wspomnieñ mieszkañców miasta
sprzed II wojny wiatowej.
W dniu 26.02.2009 odby³o siê w
spotkanie z panem Piotrem Smyka³¹
- badaczem historii lokalnej. W czasie prelekcji nt. Ziemia Strzelecka
od prehistorii do 1945 roku uczniowie mogli zapoznaæ siê z barwn¹ histori¹ wielokulturowego miasta, starymi fotografiami, mapami, planami
miasta. Szczególne miejsce zajê³a historia spo³ecznoci ¿ydowskiej w
miecie i jej przedstawicieli. Spotkanie zakoñczy³ konkurs z nagrodami
na temat historii Strzelec Opolskich.
Uwieñczeniem pracy by³o przygotowanie w dniu 30.03.2009 prezentacji dla uczniów szkó³ gimnazjalnych
powiatu strzeleckiego dotycz¹cych
historii i kultury ¯ydów, w tym tak¿e zamieszkuj¹cych Strzelce Opolskie. Dziêki pomocy nauczycielki
przedmiotów gastronomicznych p.
Ma³gorzaty Tacicy i nauczycielki jêzyka niemieckiego p. Sabiny Mi oraz
p. Miros³awy Stañczak odby³a siê indok. na str. 6

Przeciwko nietolerancji
i rasizmowi

Od 20.04.09 do 24.04.09 r. 5-osobowa grupa uczniów i dwie nauczycielki (J. Urbaniec i E. Przyby³ek
Prus) Zespo³u Szkó³ przy SOSW w
Lenicy przebywa³a w Czechach w
ramach programu Comenius. By³ to
ju¿ drugi wyjazd (pierwszy by³ do
Niemiec  Dittrichshütte). Has³em
przewodnim programu jest Budujemy nasz Dom  Europê, a celem nadrzêdnym Jestemy przeciwko nietolerancji i rasizmowi. W ka¿dym
kraju odwiedzamy miejsca zwi¹zane
z tym tematem. W Niemczech by³ to
obóz koncentracyjny Buchenwald, w
Czechach Pomnik Ofiar Marszu
mierci z 1945 roku, a w Polsce bêdzie to obóz koncentracyjny w
Owiêcimiu. Równie wa¿nymi celami s¹: integracja europejska, zacienienie wiêzi przyjani miêdzy uczniami
i nauczycielami bior¹cymi udzia³ w
projekcie, a tak¿e aktywizacja
uczniów specjalnej troski i pokazanie im przyjaznego wiata, w którym
ka¿dy mo¿e znaleæ dla siebie miejsce.
W Czechach przebywalimy w
miasteczku Plana, niedaleko miasta
Støíbro, w którym znajduje siê partnerska szko³a. Zwiedzilimy zamki:
romañski w Loket i barokowy w
Kynvart, a tak¿e Muzeum Maszyn
Górniczych i zabytki miasta Støíbro.
Bralimy udzia³ w biegu na orienta-

cjê, w czasie którego poznalimy historiê miasta partnerskiego i moglimy podziwiaæ zapieraj¹ce dech w
piersiach krajobrazy. Wypoczywalimy u wód w Marienbad i Franciszkañskich £aniach. Smakowalimy czesk¹ kuchniê, z której
szczególnie do gustu przypad³y nam
knedle ze liwkami i zupa gulaszowa. Wspólnie z innymi uczestnikami gralimy w: krêgle, squasha i bowling. Du¿e wra¿enie zrobi³ na nas 40
minutowy spacer k³adk¹ wród bulgoc¹cych bagien i ogl¹danie modeli
zwierz¹t w Muzeum Przyrodniczym.
Moglimy tak¿e wróciæ wspomnieniami do poprzedniego wyjazdu, ogl¹daj¹c film dokumentalny z
naszym udzia³em. Wieczorami wymienialimy dowiadczenia i wspólnie siê bawilimy. Wszystkie szko³y zaprezentowa³y swoje programy
artystyczne, nasze tañce i pl¹sy bardzo siê podoba³y.
Wyjazd ten na d³ugo pozostanie
w naszych wspomnieniach, a jego
uczestnicy w naszych sercach. Teraz my bêdziemy przygotowywaæ
spotkanie z projektu Comenius w
Polsce zaplanowane na wrzesieñ.
Przed nami ogrom pracy, ale i radoæ
z ponownego spotkania z naszymi
europejskimi przyjació³mi.
Ewa Przyby³ek  Prus

To by³a wycieczka !!!
Wiosnê w opolskim ZOO zobaczyli uczestnicy wycieczek zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych w Kad³ubie. 29 kwietnia odby³a siê wycieczka rekreacyjna dla mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie pod kierunkiem
pani Heleny Griner-Sachta,
za 30 kwietnia  wycieczka
szkolna dla uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy
DPS pod kierunkiem pani
Moniki Szendzielorz. Opolskie ZOO odwiedzi³o 94 niepe³nosprawnych osób wraz
z 24 opiekunami. Wra¿eñ co
niemiara, pogoda dopisa³a,
wszyscy wrócili zmêczeni,
ale szczêliwi i zadowoleni.
Organizator szczególnie serdecznie dziêkuje panu Czes³awowi Cebula - Us³ugi
Transportowo  Turystyczne Marcell - za szczególne
wsparcie naszych wycieczek
i za superautokary.
Kornelia Mroszczyk
Prezes Zarz¹du

