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Nowy Rok, przybywa dnia na barani skok.

Nowy Rok jaki, ca³y rok taki.

Nowy Rok pogodny - zbiór bêdzie dorodny.

 Jak¹ pogodê Nowy Rok oznaczy,
tak¹ i w sierpniu Pan Bóg uraczy.

Jak Nowy Rok jasny i ch³odny, bêdzie roczek pogodny i p³odny.

Od 1 stycznia do Trzech Króli patrzaj¹:
 jakie dni, takie miesi¹ce bywaj¹.

Trzej Królowie wichry cisz¹ i krzy¿yki na drzwiach pisz¹.

Gdy w Trzech Króli mrozek trzyma, bêdzie jeszcze d³uga zima.

butelek, a spo�ród uczniów najlep-
szy okaza³ siê Damian Bastek z Pu-
blicznej Szko³y Podstawowej w Sta-
niszczach Ma³ych - Spóroku.

Zbiórka makulatury by³a ko-
lejn¹ dziedzin¹, w której mo¿na by³o
siê wykazaæ. I miejsce zajê³o Pu-
bliczne Przedszkole w Zalesiu
Oddzia³ Zamiejscowy w Lichyni -
311,5 kg na osobê. II miejsce z wy-
nikiem 110,5 kg na osobê zajê³o
Publiczne Przedszkole w raszo-
wej, a III - Zespó³ Szkó³ Specjal-
nych przy Domu Pomocy Spo³ecz-
nej w Zawadzkiem - 48,5 kg na
osobê.

£ukasz Skoroszewski z Pu-
blicznego Przedszkola w Zalesiu,
Oddz. Zam. w Lichyni zebra³ a¿ 3559
kg makulatury i by³ to absolutny re-
kord! Sandra Jokiel ze Szko³y Fi-
lialnej w Sieroniowicach, która zebra-
³a 707,5 kg zajê³a I miejsce w�ród
uczniów.

W ka¿dej z trzech kategorii przy-
znawano nie tylko nagrody zbioro-
we (dla placówek o�wiatowych) i in-
dwywidualne, ale i wyró¿nienia - w
ten sposób uhonorowano po 20 naj-
lepszych zbieraczy.

Nie tylko wyniki ilo�ciowe liczy-
³y siê w tym konkursie. Wa¿ne te¿
by³o artystyczne potraktowanie te-
matu. Zbiórce surowców wtórnych
towarzyszy³ bowiem konkurs pla-
styczny; nagrodzono równie¿ najlep-
sze kroniki.

Nagrodzono uczniów ZSZ Nr 1
w Strzelcach Opolskich - Gabrielê
i Adriana Locherom oraz Paw³a
Jaksika. Kolejne wyró¿nienia ze-
bra³y przedszkolaki z  Le�nicy - Ja�
i Kuba Miszkiewicz oraz Martyna
¯elazna.

Za najlepszych kronikarzy uzna-
no: Nikolê Wolnik z PP w Warm¹-
towicach, Micha³a Ziajê, Adama
Wac³awczyka i Weronikê Golec ze
szko³y w Staniszczcach Ma³ych -
Spóroku.

G³ównym organizatorem i funda-
torem nagród by³ Powiat Strzelecki,
ale jak przy wielu innych okazjach - i
tym razem sponsorzy nie zawiedli.
Imprezê wspomog³y nastêpuj¹ce fir-
my: PACKPROFIL i KLIMBART z
Kolonowskiego, Gizela i Grzegorz
Pyka z Piotrówki, a tak¿e wszystkie
trzy Nadle�nictwa funkcjonuj¹ce na
terenie naszego powiatu: Zawadzkie,
Strzelce Opolskie i Rudziniec.

Segregujmy odpady

Autorzy nagrodzonej pracy ECO-MAN: Gabriela Locher klasa II Lug,
Pawe³ Jaksik klasa II Tm, Adrian Locher klasa II Tm

dok. ze str. 6

Styczniowe przys³owia �wi¹teczne

Prawdziwie �wi¹teczna atmosfe-
ra zapanowa³a w �rodê, 22 grudnia w
Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1.

W ten ostatni dzieñ nauki szkol-
nej w 2004r. ju¿ od samego rana uak-
tywni³a siê grupa kolêdników � prze-
bierañców, przypominaj¹ca w krót-
kiej, ¿artobliwej formie o wydarzeniu
sprzed dwóch tysiêcy lat. By³ Dia-
be³, Herod, �mieræ, Pastuszek i oczy-
wi�cie nie�miertelne Anio³y, a wiêc
postacie symboliczne, które pomimo
up³ywu czasu wci¹¿ inspiruj¹ odbior-
ców, i to niezale¿nie od wieku.

Bo¿e Narodzenie to �wiêta nie-
zwyk³e � podtrzymuj¹ tradycje, ³¹cz¹
pokolenia, wyzwalaj¹ ogóln¹ ¿yczli-
wo�æ. Tego dnia ca³a szko³a da³a siê
ponie�æ ich magii, zw³aszcza podczas
koncertu �wi¹tecznego w wykonaniu
umuzykalnionej m³odzie¿y, która za-
prezentowa³a znane polskie kolêdy i
pastora³ki oraz bo¿onarodzeniowe
piosenki w jêzyku angielskim i nie-
mieckim.
Anielskiego klimatu dope³ni³ gitaro-
wo � akordeonowy akompaniament i
choinkowa iluminacja.

Chyba ka¿dy, ³ami¹c siê op³at-
kiem i ko³ysz¹c w takt kolêdowej nuty
jest pewien, ¿e polskie Bo¿e Naro-
dzenie bêdzie zawsze czasem rado�ci
, jedno�ci i pokoju, i nie grozi mu w
XXI wieku zmiana nazwy na �wiêto
Karpia �

Monika Wilde - Zdobylak

Anielskie
klimaty

Jarmak
Bo¿onarodzeniowy

Tegoroczny jarmark przed�wi¹teczny, zorganizowany przez Urz¹d
Miejski w Strzelcach Opolskich przyci¹ga³ t³umy. Jeszcze wiêksze gro-
madzi³y siê na pl. ̄ eromskiego podczas wystêpów zespo³ów, reprezen-
tuj¹cych ko³a Mniejszo�ci Niemieckiej z terenu naszego powiatu. Po-
dobnie jak w zesz³ym roku powiatowy zarz¹d TSKN i strzeleckie ko³o
DFK zaprosili w czasie jarmarku na Weinachtfest. By³o mo¿na poznaæ
niemieckie zwyczaje zwi¹zane z okresem Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e
spróbowaæ tradycyjnych w tym okresie niemieckich przysmaków.

Do zobaczenia za rok.

Wyroby �wi¹teczne wychowanków
domów pomocy spo³ecznej z powiatu strzeleckiego

Chór Kro�nickie Echo

Chór mêski Alte Kameraden

Zespó³ Andantino z DPS Kad³ub

S³uchacze koncertów na pl. ¯eromskiego

Zespó³ dzieciêcy taneczno-�piewaczy �Rozmierz�

Do zobaczenia za rok


