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POWIAT STR Z E LE C K I

Powiatowe podsumowanie
roku szkolnego 2006/2007
21 czerwca roku w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
odby³o siê Powiatowe Podsumowanie Roku Szkolnego 2006/2007. Na
uroczystoci nagrodzonych zosta³o 19 uczniów, finalistów i laureatów
olimpiad oraz konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i miêdzynarodowym. Wyró¿nieni zostali równie¿
opiekunowie nagrodzonych uczniów. Poni¿ej prezentujemy uczniów,
maj¹cych najwiêksze sukcesy edukacyjne w roku szkolnym 2006/
2007.
Powiatowe Podsumowanie Roku Szkolnego 2006/2007 by³o równie¿ okazj¹ do po¿egnania 15 nauczycieli, którzy 1 wrzenia 2007
roku przechodz¹ na emeryturê, w tym dyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych NR 1 w Strzelcach Opolskich pana Eugeniusza Szymañca.
Podczas uroczystoci wyst¹pili uczniowie Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Strzelcach Opolskich.
Uczniowie Technikum Organizacji Us³ug Gastronomicznych w
Zespole Szkól Zawodowych Nr 1 pod opiek¹ pani Ma³gorzaty Tacicy
przygotowali poczêstunek dla goci.
J.P.

XI Regionalny Przegl¹d
Koni w Porêbie

Jacek Czarnecki reprezentowa³ szko³ê
w Olimpiadach Specjalnych w jedzie konnej.

W kalendarzu imprez Gminy Lenica zapisany jest na sta³e, organizowany, co roku w Porêbie przegl¹d
koni rasy l¹skiej, na który t³umnie
zje¿d¿aj¹ mi³onicy koni. Atmosfera
i zaanga¿owanie organizatorów przegl¹du powoduj¹, ¿e z roku na rok
powiêksza siê grono wystawców. W
sobotê 30 czerwca odby³ siê tam XI
Regionalny Przegl¹d Koni, na którym
oceniano konie w czterech kategoriach: klacze roczne, ogiery roczne,
klacze dwuletnie, ogiery dwuletnie.
Imprezê tê uwietni³ konkurs powo¿enia zaprzêgów oraz spektakularny
pokaz jazdy konnej w stylu western

Laureaci XXX Olimpiady Jêzyka Niemieckiego na szczeblu
centralnym: Jan Kunce (z lewej) i Roman Szablicki (z prawej)
wraz z pani¹ Ew¹ Kunce oraz opiekunem Arturem Go³dynem

w wykonaniu braci Ginner, z Bytkowa.
W ocenie indywidualnej koni komisja stosuje skalê od 1 do 10 pkt. za
nastêpuj¹ce elementy: typ, pokrój,
stêp, k³us, kondycja (pielêgnacja i
ogólne przygotowanie konia, w tym
sposób prezentacji na trójk¹cie). Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e konie oceniane s¹
w ka¿dej ze wspomnianych wczeniej
kategorii.
Rabga imprezy ronie z roku na
rok, przybywa równie¿ widzów: takie czworono¿ne piêknoci rzadko
mamy okazjê ogl¹daæ, a przecie¿ jest
na co popatrzeæ.

Roman Stasiñski - laureat VII Wojewódzkiego
Konkursu dla gimnazjum.

DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ
7-8 lipca 2007
Program
7 LIPCA  SOBOTA - PARK MIEJSKI
Nauczyciele odchodz¹cy na emeryturê.

dok. ze str. 2
granicznych. W tym samym czasie,
w dwóch innych, niezale¿nych strefach bêd¹ æwiczyæ grupy ratownictwa wysokociowego z wykorzystaniem mig³owców nale¿¹cych do
Wojsk L¹dowych (25 Brygada Kawalerii Powietrznej), Policji i Stra¿y
Granicznej. Ponadto przeprowadzone zostan¹ manewry dwóch kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego. Miêdzy innymi stra¿acy ze
Strzelec Op. mieli za zadanie : gaszenie po¿aru lasu, obronê na odcinku
150 m osiedla mieszkalnego, a nastêpnie przeszukanie zabudowañ i
ewakuacjê mieszkañców z zagro¿onego terenu. Po drodze napotykali na
ró¿ne przeszkody, które sprawnie
pokonywali. W ogólnej ocenie æwiczeñ kompania opolska otrzyma³a
wysokie noty za sprawnoæ i skutecznoæ dzia³ania.

18.00  koncert zespo³u CONTEX
19.00  zabawa taneczna z zespo³em CONTEX
01.00  zakoñczenie
8 LIPCA  NIEDZIELA  PARK MIEJSKI

Pstr¹¿e 2007

W æwiczeniach uczestniczy³o tak¿e
wiele innych jednostek, m.in. grupy
poszukiwawczo - ratownicze z psami z województwa ma³opolskiego,
pomorskiego, wielkopolskiego, ³ódzkiego, mazowieckiego (po 25 osób
ka¿da); specjalistyczna grupa ratow-

nictwa wysokociowego; funkcjonariusze Biura Ochrony Rz¹du, czy
CRESZ (Centrum Reagowania Epidemiologicznego Si³ Zbrojnych), a
tak¿e grupy poszukiwawczo-ratownicze z Republiki Czeskiej, z Niemiec
i Ukrainy.
Joanna Badowska

15.00 wystêp formacji tanecznej MA¯ORETKI
16.00 koncert zespo³u piewaczego FROHSINN z Ujazdu i
CHÓRU z LOBENSTEIN
16.30- program taneczny w wykonaniu zespo³ów dzia³aj¹cych w
Orodku Kultury : CUXY, IXY, HEXY
17.30  uroczystoci otwarcia Dni:
- polonez w wykonaniu m³odzie¿y
z udzia³em mieszkañców i goci
- wyst¹pienie Burmistrza Ujazdu i zaproszonych Goci
18.00  biesiada l¹ska  HYJDLA I CH£OPCY Z £AZISK
20.00  zabawa taneczna z zespo³em STARTER
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJ¥ NAMIOT BIESIADNY,
WESO£E MIASTECZKO, STOISKA GASTRONOMICZNE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Burmistrz Ujazdu, Rada Miejska, M-G Orodek Dzia³alnoci Kulturalnej

