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Gratulacje odbiera Rafa³ Hirsz. wiadkami s¹ rodzice i jego opiekun Pawe³
Pagacz
Na dwa dni przed ostatnim dzwonkiem w Strzeleckim Orodku Kultury
zorganizowane zosta³o uroczyste Powiatowe Podsumowanie Roku Szkolnego
2007/2008: nagrodzono uczniów najlepszych, najaktywniejszych, którzy poszczyciæ siê mog¹ ró¿norodnymi osi¹gniêciami. A to zwyciêstwami w miêdzynarodowych konkursach plastycznych (jak np. Denis Koz³owski z ZSS przy
DPS w Zawadzkiem) czy np. filmowych (Agnieszka Cio³ek z LO w Strzelcach
OP.), wysokimi miejscami czy nagrodami w konkursach i olimpiadach przed-

Denis Koz³owski to laureat miêdzynarodowego konkursu plastycznego.

miotowych (lista jest d³uga, ale wymieñmy w tym miejscu choæby Anitê Kleiner z SOSW w Lenicy, która
zdoby³a tytu³ Najlepszego ucznia w
zawodzie ) lub wietnymi wynikami sportowymi (np. Sebastian Lechowicz z ZSS przy DPS w Kad³ubie
zakwalifikowa³ siê na wiatowe
Igrzyska w Idaho w USA).
Wybór tych Primi inter pares nie
by³ wcale ³atwy: szko³y, dla których
Powiat Strzelecki jest organem prowadz¹cym zg³osi³y dwukrotnie wiêcej kandydatur do nagród ni¿ zosta³o
przyznanych, a ka¿dy z kandydatów
ma inne zainteresowania: niektórzy
bardzo w¹skie, ograniczaj¹ce siê do
jednej specjalnoci, inni odnajduj¹ siê
w wielu dziedzinach, ³¹cz¹c ró¿ne zainteresowania i umiejêtnoci.
Bohaterami uroczystoci byli
oczywicie uczniowie, ale gdyby nie
obecnoæ ich rodziców, opiekunów i
nauczycieli, czyli tych, którzy wspieraj¹ ich na co dzieñ w staraniach 
byliby chyba mniej usatysfakcjonowani nagrodami i dyplomami.
Ich wrêczenie poprzedzone zosta³o wyst¹pieniami w³adz powiatu i
opolskiego kuratora owiaty, a przede
wszystkim  wspania³ym spektaklem przygotowanym przez teatr
Eufemizm ze strzeleckiego Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, w którym ukazany jest m³ody cz³owiek
stoj¹cy przed wyborem cie¿ki
¿yciowej, wahaj¹cy siê miêdzy dwoma wiatami  Dobra i Z³a.
Na tej uroczystoci nie mog³o
równie¿ zabrakn¹æ podziêkowañ dla
nauczycieli, nie tylko tych, którzy
po wielu latach pracy odchodz¹ na
zas³u¿on¹ emeryturê, ale i tych, którzy nadal bêd¹ pracowaæ z m³odzie¿¹. Nagrod¹ Starosty za wyró¿niaj¹ce siê osi¹gniêcia w dzia³alnoci
dydaktyczno- wychowawczej zosta³a uhonorowana pani Urszula Niewczas z ZSZ nr1 w Strzelcach Op.
Pe³na lista nagrodzonych uczniów na str. 7.

A mo¿e by tak nad morze ?
Jestemy uczniami Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Zawadzkiem. W
czwartek, 12 czerwca, wrócilimy z
wycieczki do Trójmiasta.
Chcielibymy podzieliæ siê naszymi wra¿eniami, poniewa¿ wycieczka ta by³a wyj¹tkowa - wielu z
nas widzia³o morze po raz pierwszy
w ¿yciu.
Dlatego przypad³ nam do gustu
ju¿ sam pomys³ celu naszej wyprawy: Gdañsk, Gdynia, Sopot. Wiadomo, ¿e to bardzo daleko, co, niestety,
wi¹¿e siê z kosztami wycieczki. Postanowilimy wiêc ograniczyæ je do

minimum. Zanim pojechalimy, zorganizowalimy zbiórkê makulatury i
z³omu, a zarobione w ten sposób pieni¹dze zmniejszy³y czêciowo koszt
wyjazdu. Szukalimy równie¿
wsparcia finansowego u znanych nam
ludzi dobrej woli, którzy mogliby nam
pomóc. Okaza³o siê, ¿e jak zawsze
moglimy liczyæ na zrozumienie i
hojny gest pana Mariana ¯y³ki, prezesa firmy Z & R, który jako absolwent naszej szko³y niejednokrotnie
ju¿ pomaga³ w ró¿nych sytuacjach.
Chcielimy bardzo serdecznie podziêkowaæ panu ¯y³ce za to, ¿e zafundo-

wa³ nam wspania³e atrakcje i niezwyk³e prze¿ycia, które na d³ugo zapamiêtamy.
A by³o ich naprawdê wiele. Jedn¹
z nich by³a mo¿liwoæ ogl¹dania przepiêknej panoramy Zatoki Gdañskiej
ze szczytu zabytkowej latarni morskiej w Nowym Porcie. Widok naprawdê zapiera³ dech w piersiach.
Kolejny dzieñ spêdzilimy na molo
w Sopocie i odbylimy rejs po morzu pirackim okrêtem. Nie mog³o siê
równie¿ obejæ bez k¹pieli i le¿enia
na gor¹cym piasku na sopockiej pla¿y. Atrakcj¹ dnia by³ równie¿ spacer
po gdañskiej starówce i oczywicie
bliskie spotkania i wspólne fotografie z Neptunem.
Nastêpny dzieñ naszego pobytu
nad morzem by³ równie¿ pe³en niespodzianek. Spêdzilimy go w Gdyni i zwiedzilimy tu okrêt wojenny
B³yskawica, wspania³y ¿aglowiec
Dar Pomorza, ale najbardziej fascynuj¹ce prze¿ycie czeka³o nas na koñcu: wizyta w oceanarium. Znalelimy siê w innym wiecie, wiecie
cudownych barw, niezwyk³ych
kszta³tów zarówno zwierz¹t, jak i
rolin morskich
Niestety, to co dobre, zwykle
szybko siê koñczy Nadszed³ czas
powrotu. Z ¿alem ¿egnalimy siê z
morzem, ale wspólnie postanowilimy, ¿e jeszcze tu kiedy wrócimy
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Wród wyró¿nionych znalaz³ siê równie¿ Piotr Latocha; na scenie z rodzicami i nauczycielami - Jadwig¹ Wdowik i Dariuszem Szczypur¹.

Spektakl teatru Eufemizm ze strzeleckiego LO wzbudzi³ ogromne zainteresowanie

Emeryci
na pikniku

Zarz¹d ko³a terenowego PZERiI gminy Kolonowskie zorganizowa³ 18 czerwca dla swoich cz³onków piknik w gospodarstwie agroturystycznym Pod Lasem u Pañstwa Spa³ek w Staniszczach Wielkich. Pogoda by³a przepiêkna ,
jad³o smakowite, a atmosfera biesiadna. Gospodarz umili³ nam czas przy
dwiêkach jego muzyki, ¿e a¿ niektórych poderwa³ do tañca. Wszyscy w
weso³ych nastrojach rozstali siê po zachodzie s³oñca, przekonani, ¿e to nie
ostatnie spotkanie w tym roku.

