
Tegoroczne �wiêto �rodowiska
o�wiatowego obchodzone by³o pod
has³em: �Bogaty jest taki cz³owiek,
dla którego �wiat jest nieustannym od-
krywaniem�, autorem tych s³ów jest
George Duhamel.

Zara¿aæ m¹dro�ci¹ i wzbudzaæ ra-
do�æ w odkrywaniu �wiata, to bardzo
trudne zadanie. Ka¿dy, kto pracuje w
szkole, wie doskonale, ile mrówczej
pracy, ile benedyktyñskiej cierpliwo-
�ci potrzeba, by z ¿ywej, rozbieganej
ma³ej istoty u³o¿yæ m¹drego, my�l¹-
cego m³odego cz³owieka, który bez
trudu znajdzie swoje miejsce w ¿yciu
� na pocz¹tku w zespole klasowym,
potem w spo³eczno�ci szko³y, mia-
sta, gminy, powiatu, regionu, a¿
wreszcie stanie siê pe³nowarto�cio-
wym, m¹drym, my�l¹cym fragmen-
tem wielkiej i wa¿nej ca³o�ci - zwanej
narodem. Wielkie s³owa; nie sposób
nie przytoczyæ jeszcze za Janem Za-
moyskim �Takie bêd¹ Rzeczypospo-
lite, jakie ich m³odzie¿y chowanie�.
Przedstawiamy informacjê o ocenach
i nagrodach za najwy¿sze osi¹gniêcia,
sukcesach uczniów w konkursach i
olimpiadach.

Nauczycielom � wychowawcom,
opiekunom - trenerom gratulujemy
sukcesów i ¿yczymy dalszych, cie-
kawych pomys³ów, twórczych dzia-
³añ w nauczaniu prze³amywania ba-
rier, siêgania po nowe wyzwania.
Zapraszamy do poznania tych, któ-
rzy w roku szkolnym 2008/2009 od-
nie�li najwiêksze sukcesy:

Laureaci i finali�ci konkursów
przedmiotowych

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego
Hanna Ferdynus z PSP 7 - opiekun
Zofia Wrona
Micha³ Linek z PSP 7 - opiekun El¿-
bieta Ferdynus

Finali�ci Wojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego
Barbara Urbañczyk z ZPO Kad³ub -
opiekun Jolanta Konopka
Justyna Olszewska z PSP 2 - opie-
kun Ma³gorzata Tu³odziecka

Dzieñ Edukacji Narodowej

Maria Krzy¿anowska z PSP 2 - opie-
kun Ma³gorzata Tu³odziecka
Adam Czaja z PSP B³otnica - opiekun
Danuta Mielcarz
Anna Skolik z PSP Sucha - opiekun
Klaudia Nocoñ
Daniel Chudala z PSP Sucha - opie-
kun Klaudia Nocoñ

Finali�ci Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego
Adam Czaja z PSP B³otnica - opiekun
Ma³gorzata Olesiak
Martyna Bieszczad z PSP 7 - opie-
kun Krystyna Drzyzga

Finali�ci Wojewódzkiego Konkursu
Technicznego
Daniel Chudala z PSP Sucha - opie-
kun Beata Frank
Adrian Nie�wiec z PSP Sucha - opie-
kun Beata Frank
Daniel Bytomski z PSP Sucha - opie-
kun Beata Frank
Martyna Bieszczad z PSP 7 - opie-
kun Miros³awa Horzela - Skrzypek

Finali�ci Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego
Gabriela Szmit z PSP 7 - opiekun
Bo¿ena Samól

Finali�ci Wojewódzkiego Konkursu
Polonistycznego
Marta Pawe³ek z PSP 2 - opiekun El¿-
bieta Makowska
Konrad Trochim z PSP 7 - opiekun
Barbara Janocha

Finali�ci Wojewódzkiego Konkursu
Jêzyka Niemieckiego
Sara Zimon z PSP Sucha - opiekun
Anna Majewska

Finali�ci Wojewódzkiego Konkursu
Fizycznego
Katarzyna Urbaniec z PG 1 - opiekun
Janina Zalewska
Anna Zga�lik z PG 1 - opiekun Janina
Zalewska

Laureaci konkursów
pozaprzedmiotowych

Monika Farion z PSP Sucha - III miej-
sce w XXIIV Ogólnopolskim Konkur-
sie Krasomówczym Dzieci Szkó³
Podstawowych - opiekun Klaudia
Nocoñ
Ewelina Puzik z ZPO Kad³ub I miej-
sce w Wojewódzkim Konkursie Ga-
wêdziarskim ��l¹skie Beranie� - opie-
kun Angela Szewczyk

W dniu 7 pa�dziernika swoje 101. urodziny obchodzi³a Pani Franciszka
Jelito - najstarsza mieszkanka Gminy Strzelce Opolskie. ¯yczenia Jubilatce
z³o¿y³ Burmistrz Tadeusz Goc oraz kierownik USC Ewa Sosnowska. Bur-
mistrz ¿yczy³ Pani Franciszce dalszych lat ¿ycia w zdrowiu, du¿o si³y do
pokonywania codziennych trudów oraz by u�miech zawsze go�ci³ na Jej twa-
rzy.

Zdrowia Pani Franciszce mog³aby pozazdro�ciæ niejedna m³odsza osoba.
Jest w znakomitej kondycji, emanuje od niej ciep³o i pogoda ducha. Wszyscy
oczywi�cie chcieli poznaæ receptê na dobre samopoczucie w tym wieku.

Solenizantka, pod troskliw¹ opiek¹ wnuczki Aurelii Morawskiej, dba o
regularne posi³ki, a jej ulubione potrawy to kotlet schabowy oraz ziemniaki z
ma�lank¹. Wnuczka wspomina, ¿e babcia zawsze nosi³a siê jak prawdziwa
dama. Tak pozosta³o do dzi�. Jubilatka w piêknym stroju, fryzurze i makija¿u
powita³a go�ci na swych 101. urodzinach.
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17 pa�dziernika w Niwkach odby³a siê uroczysto�æ otwarcia klubu wiej-
skiego, po³¹czona z biesiad¹ do¿ynkow¹.

Klub powsta³ na bazie niezasiedlonych pomieszczeñ mieszkalnych i sali
by³ego Klubu Rolnika. Po przekazaniu tych pomieszczeñ przez Gminê na
potrzeby wioski, w lutym 2008 r. mieszkañcy so³ectwa przyst¹pili do prac
remontowych obejmuj¹cych: wymianê posadzki, okien i drzwi, tynkowanie
�cian i urz¹dzenia aneksu kuchenno-sanitarnego.

�rodki na zakup niezbêdnych materia³ów i wyposa¿enia so³ectwo uzyska-
³o z bud¿etu gminy w ramach: Gminnego Konkursu Grantowego � 22 500 z³, z
Funduszu Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi � 4 210 z³ oraz ze Strzeleckiego
O�rodka Kultury � 1 270 z³. Dodatkowe �rodki w wysoko�ci 8 100 z³ uzyska-
no od sponsorów i ze sprzeda¿y z³omu zebranego w swoich gospodarstwach.

Wszystkie prace remontowe i wyposa¿eniowe zakoñczono w po³owie
pa�dziernika br. zainstalowaniem ogrzewania kominkowego.

£¹cznie mieszkañcy przepracowali przy remoncie klubu 950 godzin na
warto�æ ponad 15 000 z³, a ca³kowity koszt remontu wraz z zakupionymi
materia³ami siêga 50 000 z³.

Uroczystego otwarcia klubu wiejskiego w Niwkach dokonali Burmistrz
Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Teresa Smo-
leñ i so³tys Niwek Reinhard Jokiel.

Po uroczysto�ci, w nowo otwartych pomieszczeniach klubu, odby³a siê
tradycyjna biesiada do¿ynkowa z udzia³em mieszkañców Niwek, jednego z
najmniejszych so³ectw w Gminie Strzelce Opolskie.
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Urodziny najstarszej
mieszkanki

Nowy klub w Niwkach

Stypendy�ci z rodzicami

Od lewej: Przewodnicz¹ca RM Teresa Smoleñ, dyr. Jadwiga Cichecka-Wal-
czak, dyr. Marzenna Staroszczyk

dok. na str. II


