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Tornado w roku 2008 nie oszczê-
dzi³o Balcarzowic, ale przecie¿ nie ca³a
wie� zosta³a zniszczona. Pani Klaudia
Giemza mieszka w tej czê�ci, któr¹
omin¹³ huragan. Ale przecie¿ napa-
trzy³a siê na to, co wtedy siê sta³o. I
kiedy niedawna powód� spowodowa-
³a tak ogromne straty w wielu miej-
scach w kraju � wymy�li³a, ¿e trzeba
powodzianom ruszyæ z pomoc¹.

Uzna³a, ¿e skoro do Balcarzowic
dotar³a bezinteresowna pomoc po tor-
nadzie w roku 2008, to taka sama po-
moc nale¿y siê innym. Pomys³ spodo-
ba³ siê i do akcji pomocowej do³¹czyli
inni mieszkañcy Balcarzowic � w su-
mie 10 rodzin. Nie chc¹ siê chwaliæ
tym, co ju¿ zrobili i jeszcze zrobi¹ -
chc¹ pozostaæ anonimowi. Wszyscy
chêtnie przynie�li �rodki czysto�ci,
¿ywno�æ, s³odycze dla dzieci, ubrania
i meble oraz sprzêt RTV. Pomoc by³a
przeznaczona do konkretnej rodziny
z Roszowickiego Lasu w gminie Ci-
sek.

Jak zosta³a wybrana?
- Po telefonie do OPS Cisek zosta³a
wybrana rodzina najbardziej potrze-
buj¹ca pomocy. Skontaktowa³am siê z
ni¹, zapyta³am, czy bêd¹ mieli gdzie
z³o¿yæ przywiezione przez nas rze-
czy. Okaza³ siê, ¿e tak � wobec tego
zawie�li�my dary na podany adres.
Pan Piotr S., mieszkaniec Balcarzowic,

Odruch serca

zaoferowa³, ¿e zebrane rzeczy zawie-
zie tam za darmo. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e czeka³a na nas jeszcze jedna
rodzina poszkodowana przez po-
wód�. Ale tam wiele rodzin potrze-
buje jeszcze pomocy � opowiada pani
Klaudia. � Dlatego na pocz¹tku lipca
wyruszymy tam znowu � tym razem
zupe³nie now¹ kuchenk¹ gazow¹ � ju¿
zapowiedzia³a jej zakup kolejna bal-
carzowicka rodzina.
- My�limy te¿ o kolejnej zbiórce,

ale dopiero po ¿niwach � chcemy po-
dzieliæ siê plonami, bo tam nie bêdzie
co zbieraæ. Kilku rolników z naszej
wsi te¿ chce pomóc w taki sposób �
dodaje.

Na koniec mówi jeszcze, ¿e nikt,
kto wyruszy³ z darami do Proszowic-
kiego Lasu nie o�mieli³ siê nawet zdjê-
cia zrobiæ � gard³a mieli wszyscy �ci-
�niête na widok takich zniszczeñ, ja-
kie trudno sobie wyobraziæ.
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A¿ do pi¹tku, 18 czerwca, gimna-
zjali�ci musieli czekaæ na wyniki
kwietniowych egzaminów � w tym
dniu dotar³y do szkó³.

�rednia w kraju wynios³a 30,34
pkt. z czê�ci humanistycznej i 23,90
pkt. z czê�ci matematyczno-przyrod-
niczej na 50 mo¿liwych. I s¹ to wyni-
ki gorsze ni¿ w poprzednim roku, kie-
dy z czê�ci humanistycznej gimnazja-
li�ci �rednio w kraju uzyskali 31,67
pkt., a z matematyczno-przyrodni-
czej 26,03. Mo¿na wiêc wnioskowaæ,
¿e tegoroczny egzamin gimnazjalny
by³ trudniejszy ni¿ w poprzednich la-
tach.

Jak na tym tle wygl¹daj¹ wyniki
gimnazjalistów na Opolszczy�nie?
Otó¿ z czê�ci humanistycznej tego-
roczny �redni wynik w naszym wo-
jewództwie to 30,2 pkt, a z czê�ci ma-
tematyczno-przyrodniczej 23,5 pkt.
A w powiecie strzeleckim �rednia ilo�æ
zdobytych punktów wynios³a: 29,6
z czê�ci humanistycznej i 24,2 z ma-
tematyczno-przyrodniczej.

Uczniowie Gimnazjum z Od-
dzia³ami Dwujêzycznymi w strze-
leckim Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych wypadli lepiej w te-
stach: z czê�ci humanistycznej zdo-
byli 36,0 pkt., a z matematyczno-

przyrodniczej � 34,0. Jeszcze wy¿sze
noty uzyskali z egzaminów jêzyko-
wych: �rednia w�ród tych, którzy
zdawali angielski to 43,5 pkt., a 48,5
pkt. z niemieckiego to wynik nie tyl-
ko najwy¿szy w ca³ym wojewódz-
twie, ale tak naprawdê jest bliski ide-
a³u � to tylko o 1,5 punktu mniej od
maksimum.

Dyrektor Jan Wróblewski jest
zadowolony z wyników, choæ w roku
ubieg³ym testy w jego szkole wypa-
d³y nieco lepiej.
- Na pewno poziom trudno�ci te-
stów w tym roku by³ wy¿szy ni¿ w
poprzednich latach, by³y te¿ nieco ina-
czej skonstruowane � ocenia. � Jed-
nak porównanie wyników naszej
szko³y do pozosta³ych w kraju poka-
zuje, ¿e plasujemy siê w grupie gim-
nazjów najlepiej zdaj¹cych. W opra-
cowanej przez Centraln¹ Komisjê Eg-
zaminacyjn¹ 9-stopniowej skali sta-
ninowej, opracowanej na podstawie
�rednich wyników szkó³ w czê�ci hu-
manistycznej nasze gimnazjum plasu-
je siê na poziomie 8, a w czê�ci mate-
matyczno-przyrodniczej � na najwy¿-
szym � 9 poziomie. To jest istotna
dla nas informacja, bo potwierdza do-
bre wyniki uzyskiwane przez szko³ê
co roku.

Lepiej ni¿ w województwie

Podczas XIII Wystawy Twórców
Ludowych i Rzemios³a Artystycznego
Pogranicza Polsko-Czeskiego w Prud-
niku na pocz¹tku czerwca swoje wyro-
by zaprezentowa³o ponad 300 twórców
z obu tych krajów, a tak¿e z Ukrainy.
Nie zabrak³o równie¿ imprez konkur-
sowych - na najlepsz¹ potrawê regio-
naln¹ i najciekawsze stoisko. W tej kon-
kurencji bezapelacyjnie zwyciê¿y³a Pio-
trówka. To zas³uga jej mieszkanek, które
przygotowa³y eksponaty i ca³¹ prezen-
tacjê wsi: Krystyny Buszki, Rity Kubi-
las, Marii Kurki, Heleny Lechowicz,
Edyty Ma³ysek, Wies³awy Nowak, An-
toniny Wanat oraz Agnieszki Wycis³o.
Na prudnickiej imprezie �ambasadorka-
mi� Piotrówki by³y: Irena Dworaczek,
El¿bieta Ko³odziej, Magdalena Pach,
Emilia Szpiech oraz so³tys Alina Sere-
da.

Czym stoisko zachwyci³o? Przede
wszystkim oryginalno�ci¹ i barwno�ci¹
� wystawa prezentowa³a pasje i zainte-
resowania mieszkañców wsi.

Piotrówka kultywuje tradycje two-
rzenia koron ¿niwnych � i za ka¿dym

Z nagrod¹ w Prudniku

razem jest to prawdziwe dzie³o sztuki.
Nie mog³o wiêc zabrakn¹æ ubieg³orocz-
nej korony i zdjêæ tych z poprzednich
lat. Chlub¹ wsi jest zespó³ Faska � lalki
teatralne, kostiumy oraz album ukazu-
j¹cy najciekawsze spektakle prezento-
wa³y jego dzia³alno�æ go�ciom wystawy.
Stroje symbolizuj¹ce cztery pory roku
oraz kompozycje bibu³kowych kwiatów,
obrazy Ireny Rabus, Katarzyny Ma³y-
sek oraz Emilii Szpiech, a tak¿e pisanki
Magdaleny Pach � przyci¹ga³y oczy
zwiedzaj¹cych. Zainteresowanie by³o tak
du¿e, ¿e foldery i widokówki gminy Je-
mielnica i Piotrówki rozesz³y siê b³y-
skawicznie, podobnie jak ksi¹¿ka o Pio-
trówce autorstwa ks. Alojzego Piecho-
ty.
- Dziêkujemy wójtowi za sfinansowa-
nie naszego wyjazdu, a tak¿e wszyst-
kim, którzy nam pomogli: Krystynie
Góreckiej, Barbarze Nocoñ, Rozalii
Ma³ysek, Marzenie Szyguli, ks. A. Pie-
chocie, a tak¿e Bibliotece Publicznej i
PSP w Piotrówce oraz firmie KOBA-
KO � mówi¹ panie zadowolone z sukce-
su.

So³tys Alina Sereda w�ród nagrodzonych

Wej�cie w doros³o�æ nie jest we-
d³ug mnie momentem prze³omowym,
ale stanowi proces. Dla mnie wej�cie
w doros³o�æ oznacza³o zwiêkszenie
liczby obowi¹zków i przywilejów
oraz �wiadomo�æ ca³kowitej odpowie-
dzialno�ci za siebie.

Moje plany skupiaj¹ siê teraz
przede wszystkim na wyborze odpo-
wiednich studiów i zaplanowaniu
swojej kariery zawodowej. Chcia³a-
bym studiowaæ farmacjê lub anality-
kê medyczn¹ na Akademii Medycz-
nej we Wroc³awiu lub na Uniwersyte-
cie Medycznym w Katowicach. Jak
wiêkszo�æ ludzi marzê o znalezieniu
dobrej pracy, która bêdzie mi dawa³a
satysfakcjê i pozwala³a rozwijaæ swo-
je zainteresowania. W pewnym mo-
mencie ¿ycia przyjdzie równie¿ czas
na za³o¿enie rodziny i inne plany, lecz
na razie zapewnienie sobie odpowied-
niego wykszta³cenia jest dla mnie naj-
wa¿niejsze.

Po maturze zaczê³am rozgl¹daæ siê
za ofertami pracy na czas wakacji,
chc¹c zape³niæ czê�æ wolnego czasu,
lecz zamierzam przede wszystkim od-
pocz¹æ i zregenerowaæ si³y, przygo-
towuj¹c siê na nowy etap w moim
¿yciu.

Agnieszka Gajda

Po ciê¿kich stresach zwi¹zanych
z matur¹ przyszed³ czas na odpoczy-
nek i relaks, jednak wiadomo, ¿e po
chwili odpoczynku znów trzeba
wzi¹æ siê do roboty. Aktualnie ³¹czê
przyjemne z po¿ytecznym i ju¿ w
najbli¿szych dniach bêdê pracowaæ
jako kelner nad morzem i snujê reflek-
sje nad swoj¹ przysz³o�ci¹ zadaj¹c
sobie pytanie: co dalej? Swoj¹ przy-
sz³o�æ i pierwszy krok, który chcê
uczyniæ w stronê mojego wej�cia w
doros³e ¿ycie, jest podjêcie studiów
we Wroc³awiu na wydziale dzienni-
karstwa i komunikacji spo³ecznej. Od
zawsze pasjonowa³o mnie wszystko
co woko³o, wiêc dziennikarstwo jest
idealnym kierunkiem dla mnie. Wiem,
¿e kierunek, który sobie wybra³em,

Czekaj¹c na�
Ju¿ po maturze, ale jeszcze nie znaj¹ wyników. Jedna droga za nimi, na inn¹ �
dopiero wchodz¹. O czym my�l¹ na moment przed wej�ciem w doros³o�æ �
mówi¹ absolwenci LO w Strzelcach Opolskich.

jest do�æ ciê¿ki i trudno siê na niego
dostaæ, ale do odwa¿nych �wiat nale-
¿y, wiêc my�lê, czemu by nie spróbo-
waæ? W razie niepowodzenia pozo-
staj¹ jeszcze kierunki alternatywne�

Arkadiusz Skarbowski

Ukoñczenie 18 roku ¿ycia wi¹¿e siê z
otwarciem nowych mo¿liwo�ci, jaki-
mi s¹ m.in. czynne prawo wyborcze,
egzamin pozwalaj¹cy uzyskaæ prawo
jazdy, matura. Doros³o�æ wymaga ode
mnie ci¹g³ych wyborów, które od-
znacz¹ siê w niedalekiej przysz³o�ci.
Po maturze zamierzam w pe³ni wy-
korzystaæ najd³u¿sze wakacje mojego
¿ycia, aby w 100% na³adowaæ baterie
przed nieub³aganie nadchodz¹cym ro-
kiem akademickim. Plany na przy-
sz³o�æ? Skoñczyæ wymarzone studia
czyli ratownictwo medyczne, a co
bêdzie dalej , zobaczymy.

Marta Szuj

Ka¿dy z nas marzy³ o upragnionej
pe³noletnio�ci, ukoñczeniu szko³y i
sielance. Kiedy przyszed³ czas, ¿e ju¿
to osi¹gnêli�my, przychodzi ¿al, ¿e
to ju¿ koniec. Zmienia siê punkt wi-
dzenia, zauwa¿a siê ile mo¿na by³o
jeszcze zrobiæ, co zmieniæ. Teraz, kie-
dy mamy najd³u¿sze wakacje w ¿yciu,
odczuwa siê pewnego rodzaju têsk-
notê za szko³¹. Obecnie staram siê
zagospodarowaæ swój czas wolny na
tyle, ile to mo¿liwe. Wraz z innymi
znajomymi mamy czas, by oddaæ siê
akcjom wolontaryjnym w pe³ni.
Bywa tak, ¿e mamy 3 ró¿ne akcje w
ci¹gu jednego tygodnia. Jednak mimo
wszystko, gdy koñcz¹ siê powodze-
niem, jeste�my pe³ni dumy i satys-
fakcji. Oprócz tego planujê wyjazd z
rodzicami na pocz¹tku lipca za grani-
cê, a pó�niej razem ze znajomymi
chcemy oddaæ siê górom i zdobyæ kil-
ka piêknych szczytów. Od pa�dzier-
nika studia: dziennikarstwo i komuni-
kacja spo³eczna. Byæ mo¿e we Wro-
c³awiu, Katowicach, a mo¿e w Opo-
lu. Czas poka¿e�

Katarzyna Doros

Zaproszenie
na koncert i konkurs

Stowarzyszenie Wincentego z
Kielczy, Parafia �w. Bart³omieja w
Kielczy, Zespó³ Szkolno-Gimnazjal-
ny w Kielczy, OSP w Kielczy, DFK
w Kielczy zapraszaj¹ na koncert w
ramach cyklu �Cztery Pory Roku w
Zabytkowej Chacie�.
 W niedzielê 22 sierpnia 2010r. o
godz. 16.00 wyst¹pi¹  w naszym ko-
�ciele:

zespó³ �Classica Silesiana�
oraz skrzypek Adam Musialski

ZESPÓ£ CLASSICA SILESIA-
NA powsta³ z inicjatywy Anny /so-
pran/ i Grzegorza /kontratenor/ Gó-
reckich, absolwentów Wydzia³u Wo-
kalnego Akademii Muzycznej we
Wroc³awiu /Marii Czechowskiej�
Królickiej i Piotra £ykowskiego/.

Do wspó³pracy zaprosili pianistê
- Micha³a Szkurienkê, koncertuj¹-
cego wybitnego pianistê, absolwenta
Konserwatorium w Kijowie. Reper-
tuar zespo³u to g³ównie literatura wo-
kalna renesansu, baroku i klasycyzmu.

ADAM MUSIALSKI  - skrzypce
         Studia � uwieñczone dyplomem
z wyró¿nieniem � ukoñczy³ w Aka-
demii Muzycznej w Katowicach u
prof. Romana Lasockiego.

Uczestniczy³ w kursach mi-
strzowskich w £añcucie, ̄ aganiu, We-
imarze, Salzburgu i Lenku pracuj¹c pod

Ok. godz. 17:30 - w Zabytkowej
Chacie (po koncercie) odbêdzie siê
prezentacja zdjêæ i filmów wraz z
poezj¹ ukazuj¹c¹ piêkno lata, recyto-
wan¹ przez m³odych ludzi w wieku
18 � 30 lat. Najpiêkniejsze prace zo-
stan¹ uhonorowane nagrodami.

Wszystkich go�ci podejmowaæ
bêdziemy kaw¹ i s³odkim poczêstun-
kiem.

Zapraszamy do wykonania zdjêæ
i recytowania poezji ukazuj¹cych
piêkno lata. Chêtnych do recytowa-
nia poezji prosimy o kontakt z p.
Anet¹ Kocot.

Zdjêcia w formie elektronicznej
nale¿y przekazaæ do p. Mieczys³awa
Orgackiego na adres wincentyzkiel-
czy@poczta.onet.pl w terminie do 18
sierpnia br.
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Testy gimnazjalne


