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Druga strona

Złości mnie, że to się w ogóle dzieje w Polsce; że jesteśmy zmuszeni do tego,
żeby opowiadać się po którejś ze stron. To nie powinno się dziać.

Krzysztof
Ogiolda

Gdzie jest życie
prawdziwe...

P

racując nad numerem
nto, który właśnie bierzecie Państwo do ręki, mam
za plecami włączony telewizor,
z którego saczą się kanały informacyjne. W zależności od tego,
jaką stację wybiorę, usłyszę co
kwadrans głos Władysława Frasyniuka przekonujący, że Lech
Kaczyński stanąłby po stronie
jego stronników albo – równie
często - argumenty jego oponentów, że Frasyniuk nie ma racji i dobrze, że go policja wyniosła „za hajdawery” z protestu
przeciw smoleńskiej miesięcz-|
nicy. Między tym pojawiają się
przebitki z meczu Polska-Rumunia lub marszów dla życia.
ie chcę rozdawać racji
w smoleńskim sporze. Obie
strony jakieś rację mają. Ale każda słucha tylko siebie. A gdzie
jest prawdziwe życie? Zapraszam
do lektury nto. Poznamy ludzi,
którzy tak bardzo zaangażowali
się w pomaganie innym, że zasłużyli na medale Serce Dziecku.
A nawet jak czytamy o konflikcie
– o kozielski port – to z nadzieją,
że zrozumienie i wspólne rozwiązanie się znajdzie. Jak dobrze, że jest świat poza Warszawą i poza telewizją. a ¹
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Seat wypadł z drogi
i zablokował ruch
Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godz. 5.30
na drodze wojewódzkiej 454
w Zieleńcu (gmina Pokój). Kierujący samochodem
seta cordoba wypadł z drogi,
uderzył w płot, a następnie
odbił się od niego i znalazł
na przeciwległym pasie drogi,
blokując ruch. Najbardziej
prawdopodobną przyczyną
zdarzenia była nadmierna
prędkość jazdy.
LUBSZA

Strażacy musili
usuwać plamy oleju
Taki był efekt kolizji dwóch samochodów osobowych, do której doszło w sobotę wieczorem
(ok. 22.00) w Mąkoszycach. Nikomu nic się stało. (GRU)

Moim zdaniem
77 44 32 566
moimzdaniem@nto.pl
Czytelnik

a Należy usprawnić procedury
związane z wycinką suchych drzew
w Opolu. Dowodem jest sytuacja, jaka przytrafiła się na trenie pubu „Pagaj”. Na przyczepę kempingową runęło drzewo. Gdyby ktoś był w środku doszłoby do tragedii. Widziałem
to drzewo, gołym okiem widać było,
że jest suche, urzędnicy niczego
z tym nie zrobili. Mam nadzieję, że
tak jak obiecał szef MZD odbędzie
się przegląd drzew na Bolko.

Edukacja
W pięciu opolskich szkołach
podstawowych od września
powstaną dwujęzyczne klasy
siódme. Nabór do nich zakończy się w środę.
Iwona Kłopocka
iklopocka@nto.pl - 77 44 32 603

ków nie jest wymagana. Szkoły będą korzystać z wieloletnich
doświadczeń z dwujęzycznością opolskich liceów: PLO nr 2
oraz PLO nr 3.
- Chociaż tworzenie oddziałów dwujęzycznych w podstawówkach jest nowością, to dla
opolskich szkół takie plany nie
są przypadkowe. Nauka więcej
niż jednego języka obcego,
a także tworzenie warunków
do wykorzystywania znajomości języków jako narzędzi
poznawania różnorodności
świata od wielu lat wpisują się
w ich programy pracy - mówi
Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty U M w Opolu.

DK 94

Czyczyło komentuje

Opolanka

a Nominacja dla Elżbiety Sadurskiej
to kolejny dowód na to, że PiS niczym nie różni się od swoich poprzedników. Tak jak w Platformie
ważne stanowiska nadaje się po linii
partyjnej i towarzyskiej. W sumie to
się nie dziwię, że prezes Kaczyński
chce mieć zaufanych ludzi na ważnych stanowiskach. Ale po co było
tak kłamać w wyborach?
(GRU)

Zderzenie autokaru
z busem - troje rannych
W sobotę, około godz. 22.00,
na DK 94 doszło do poważnego wypadku. W wyniku zderzenia autokaru z busem
do szpitala trafiły trzy osoby.
Droga była przez dwie godziny zablokowana.
Do wypadku doszło na trasie
Opole-Strzelce Opolskie,
na wysokości dawnego „Niedźwiednika”.
- Według wstępnych ustaleń
do wypadku doszło z winy
kierowcy busa, który wyjeżdżając z ul. Teligi, będącej
drogą podporządkowaną, nie
ustąpił pierwszeństwa jadącemu od strony Opola autobusowi – mówi asp. Karol
Brandys z zespołu prasowego KWP w Opolu. W wyniku
wypadku do szpitala trafiły
trzy osoby - dwie z busa oraz
jedna z autokaru. Pozostali
pasażerowie zostali zabrani
przez drugi autokar i kontynuowali podróż.
(GRU)
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W kilku podstawówkach Opola
trwa nabór do klas dwujęzycznych

Dzwońcie od poniedziałku do piątku
w godzinach 12-14.

a Trzeba pogratulować wójtowi Andrzejowi Puławskiemu uporu w dążeniu do celu. Kiedy kilka lat temu
usłyszałem o jego planach odtworzenia linii kolejowej do Murowa pukałem się w głowę. Dziś zwracam
honor. PKP buduje tory do tartaku –
kto wie może dzięki temu zaciętemu
samorządowcowi wkrótce pojadą
tamtędy i pociągi osobowe.
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Agnieszka Ścigaj (Kukiz’15) w programie „Kawa na ławę” w TVN o sporze nt. miesięcznic smoleńskich

Dotąd oddziały dwujęzyczne
można było tworzyć w gimnazjach i liceach. Od nowego roku szkolnego klasy dwujęzyczne mogą powstawać również
w szkołach podstawowych, począwszy od klasy VII. Z takiej
możliwości skorzystały: PSP nr
1, PSP nr 5, PSP nr 14, PSP nr 15
oraz PSP nr 33 (powstanie
z przekształcenia PG 8). To
szansa dla tych, którym reforma edukacji przekreśliła możliwość nauki w gimnazjach
dwujęzycznych.
W oddziale dwujęzycznym
nauczanie jest prowadzone w
języku polskim oraz obcym.
Obejmuje ono co najmniej 2
przedmioty, a jeden z nich musi być wybrany z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia
ogólna, historia powszechna,
matematyka.
W PSP nr 1, 5 i 14 drugim językiem nauczania będzie angielski,
w PSP nr 33 - niemiecki, a w PSP
nr 15 - hiszpański. Podczas rekrutacji znajomość tych języ-
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Dwujęzyczność to
także umiejętność
funkcjonowania
w wielokulturowym
środowisku
PSP nr 1 już w najmłodszych
klasach rozpoczyna dodatkową
edukację językową. Od roku
szkolnego 2017/18 szkoła planuje otworzenie oddziału dwujęzycznego klasy 7 z językiem
angielskim. Przedmiotami nauczanymi w języku angielskim
będą biologia i informatyka.
W PSP nr 5 w ramach eTwinningu uczniowie realizują

„Śląskie Śpiewanie” 2017

programy językowe w różnych
językach z wieloma krajami
z całego świata. Od września
powstanie oddział dwujęzyczny klasy 7 z rozszerzonym językiem angielskim, w którym dodatkowo historia i matematyka
będą nauczanie po angielsku.
PSP nr 14 od wielu lat prowadzi równolegle do języka angielskiego obowiązkową naukę
drugiego języka - francuskiego.
Dwujęzyczność w powstającej
nowej klasie będzie realizowana na dodatkowych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z biologii i matematyki.
PSP nr 15 jest laureatem Star
Project – wyróżnienia przyznawanego przez Agencję Narodową za efektywną realizację projektów międzynarodowych.
W planowanym oddziale dwujęzycznym po hiszpańsku nauczana będzie matematyka i muzyka.
PSP nr 33 planuje utworzenie
oddziału dwujęzycznego z j.niemieckim. Uczniowie tej będą
uczyli się angielskiego oraz niemieckiego w zwiększonym wymiarze. Ponadto dwujęzycznie
(po polsku i niemiecku) prowadzone będą zajęcia z chemii i geografii. Obok kompetencji językowych uczniowie zdobędą
wiedzę i umiejętności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Sprzyjać temu będzie innowacyjne nauczanie
tych przedmiotów. a¹

„Ligockie Wrzosy”
wygrały konkurs
w Koszęcinie
Zespół „Ligockie Wrzosy” zajął
pierwsze miejsce w XXIV Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa
Dygacza w kategorii zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.
Finał odbył się w Koszęcinie.
Zespół z Opolszczyzny wykonał pieśni z Ligoty Prószkowskiej, m.in. „Tam na górze rosną róże”, „Jak mój idzie
z karcmy do dom” oraz
„Drzmieć mi się drzmie”. Jako
jedyny w stawce 22 finalistów
w tej kategorii śpiewał tradycyjne pieśni śląskie a capella.
W nagrodę „Ligockie Wrzosy”
pojadą do Koszęcina raz jeszcze –
1 lipca – by wystąpić wspólnie
z Zespołem Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Zespół może też w ciągu
roku wystąpić z programem
na żywo lub nagrać występ dla
telewizji TVS.
- Myślę, że odnieśliśmy prawdziwy sukces – mówi kierownik
artystyczny zespołu Przemysław Ślusarczyk – stawka była
naprawdę silna. W finale wystąpiły bardzo dobre zespoły
z „czarnego Śląska”, w których
występują młodzi śpiewacy. Ale
to my okazaliśmy się najlepsi.
W Koszęcinie wyróżnienie w kategorii solistów zdobyła także
Maria Nalewaja z Łubniańskiego
Ośrodka Kultury. a
(KOG)

Lotto
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Od redaktora

Nowa Trybuna Opolska
Poniedziałek, 12 czerwca 2017

PIĄTEK, 9 CZERWCA
Multi Multi – 1. losowanie
1, 4, 7, 11, 17, 18, 22+, 32, 33, 37, 40, 55,
59, 60, 66, 69, 72, 75, 79, 80
Multi Multi – 2. losowanie
3, 7, 8, 13, 14, 16+, 18, 19, 22, 27, 29,
30, 38, 53, 58, 68, 73, 75, 76, 80
Kaskada – 1. losowanie
2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21
Kaskada – 2. losowanie
2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 19, 20, 23, 24
Mini Lotto 2, 12, 17, 21, 40
Ekstra Pensja 2, 4, 15, 28, 34 oraz 4
SOBOTA, 10 CZERWCA
Multi Multi – 1. losowanie
2, 7, 8, 9, 13, 22, 29, 30, 32, 33, 36,
48, 56, 59, 62, 65, 67+, 69, 75, 77
Multi Multi – 2. losowanie
2, 3, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 33+, 55, 57,
61, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 75
Kaskada – 1. losowanie
1, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24
Kaskada – 2. losowanie
1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22
Mini Lotto 1, 14, 23, 34, 35
Lotto 6, 8, 17, 35, 36, 41
Lotto Plus 2, 6, 15, 24, 40, 43
Ekstra Pensja 1, 14, 19, 23, 28 oraz 2

