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Dwa tygodnie temu pisali�my o
uczniach strzeleckich szkó³ ponad-
gimnazjalnych, którzy tak serdecz-
nie odpowiedzieli na apel o honoro-
we oddawanie krwi. Dzi� znów wra-
camy do tej tematyki, ale nieco z in-
nej strony.

Z inicjatywy Strzeleckiego Klu-
bu Honorowych Dawców Krwi �Sa-
lus� PCK przeprowadzono, we
wspó³pracy z Gminnym Zarz¹dem
O�wiaty i Wychowania w Strzelcach

Konkurs plastyczny rozstrzygniêty

�Krew darem ¿ycia
� Ty tak¿e mo¿esz

uratowaæ komu� ¿ycie�

W kategorii szkó³ podstawowych:

I miejsce Krzysztof Kapica � PSP w Grodzisku, opiekun: p. Marta Ku-
rowska
Marcelina Wróbel � PSP w Grodzisku, opiekun p. Marta Ku-
rowska

II miejsce Ewa So³ek � PSP nr 4 w Strzelcach Op., opiekun p. Ewa Wo�-
niak

III miejsce Maria Szproch � PSP w Szymiszowie, opiekun p. Ewa Mi-
chalska

Wyró¿niono prace nastêpuj¹cych uczniów:

Maja Haber � PSP nr 1 w Strzelcach Op., opiekun p. Ewa
Kotyrba
Angelika Baszczok � PSP w B³otnicy Strzeleckiej, opiekun p.
Ewa Kotyrba,
Paulina Wyszkowska � PSP w Szymiszowie, opiekun p. Ewa
Michalska

W kategorii szkó³ gimnazjalnych:

I miejsce Arkadiusz Biliñski � PG nr 2 w Strzelcach Op., opiekun p.
Anna Rogowska

II miejsce Katarzyna Gnyra � PG nr 2 w Strzelcach Op., opiekun p. Anna
Rogowska

III miejsce Daria Zychiewicz � PG nr 1 w Strzelcach Op., opiekun p.
Ma³gorzata Wojdy³o

Wyró¿niono pracê Anety Wróbel � PG nr 2 w Strzelcach Op., opiekun p.
Anna Rogowska

Opolskich, konkurs plastyczny dla
uczniów szkó³ podstawowych i gim-
nazjalnych, propaguj¹cy ideê hono-
rowego krwiodawstwa.

Przegl¹du i oceny prac dokonali
przedstawiciele organizatorów oraz
artystki-plastyczki Anna Rogowska
i Ma³gorzata Wojdy³o.

Do konkursu przyst¹pi³o 7 szkó³
z gminy Strzelce Opolskie. Komisja
z 50 nades³anych prac postanowi³a
nagrodziæ n/w prace uczniów:

Wrêczenie nagród odby³o siê 26 listopada 2004 roku, w czasie uroczystego
spotkania honorowych dawców krwi w Urzêdzie Miejskim w Strzelcach Opol-
skich, gdzie dyplomy zwyciêzcom konkursu wrêczy³ Burmistrz Strzelec Opol-
skich � Krzysztof Fabianowski.

Prace konkursowe wystawione s¹ teraz w holu strzeleckiego ratusza, nato-
miast za dwa tygodnie trafi¹ do siedziby Starostwa w Strzlcach Opolskich,
gdzie równie¿ bêdzie mo¿na je ogl¹daæ.

5 listopada 2004 roku aula strze-
leckiego ogólniaka zamieni³a siê w
wielk¹ estradê.  Ju¿ po raz czwarty
odby³ siê w Zespole Szkó³ �Wieczór
Talentów�. Podobnie jak w latach po-
przednich  konkurs zgromadzi³ nie
tylko m³odzie¿ tutejszego LO, ale
równie¿ spor¹ grupê naszych rówie-
�ników z innych szkó³. Nie bêdzie
wiêc przesad¹ stwierdzenie, ¿e jesien-
ne zmagania artystyczne przesta³y
byæ imprez¹ szkoln¹, a sta³y siê �ro-
dowiskow¹.
     Wykonawcy rywalizowali w
dwóch kategoriach: wokalnej i recy-
tatorskiej. Go�æmi wieczoru byli lau-
reaci poprzednich konkursów � te-
goroczny absolwent LO Dariusz Ka-
nas i Miko³aj Kmiecik � pracownik
szko³y. Swymi wystêpami rozgrzali
publiczno�æ wype³niaj¹c¹ po brzegi
aulê.

W jury zasiedli wspieraj¹cy konkurs
od pierwszej edycji: Aleksandra Miel-
nicka, Aleksandra Kostecka i Pawe³
Pó³torak � absolwenci naszej szko³y
i laureaci wielu przegl¹dów muzycz-
nych. Werdykt komisji by³ nastêpu-
j¹cy:
II wyró¿nienie � Magdalena Bole-
chowska za mono-
dram Danuty Rosiek
�Pamiêtnik narko-
manki�,
I wyró¿nienie � Ja-
nusz Cie�lak, Adam
Sznabel, Magdalena
Bolechowska za
ma³¹ formê teatraln¹
III miejsce-duet in-
strumentalny - Kata-
rzyna Wawer (flet
poprzeczny) i Ju-

styna Krajewska (pianino),
III miejsce � zespó³ �Unknown� w
sk³adzie:  Zbyszek Czapran (wokal),
Kasia Wawer (flet poprzeczny), S³a-
womir Semeniuk (gitara basowa),
Koleta Dudek (gitara elektryczna),
Adam Sznabel (gitara elektryczna),
Damian Wielocha (klawisze).
II miejsce � zespó³ �Angels of Arma-
geddon� w sk³adzie: Adam Nitka (gi-
tara basowa i wokal), Jacek Biernat
(gitara elektryczna i wokal), Tomasz
Prus (gitara elektryczna).
I miejsca w obecnej edycji konkursu
nie przyznano.
Wystêpy nagrodzonych zespo³ów
wprowadzi³y nas w i�cie woodstoc-
kow¹ atmosferê, a werdykt jury spo-
tka³ siê z aplauzem publiczno�ci.
Na deskach szkolnej estrady wyst¹-
pi³o ju¿ sporo m³odych,  uzdolnio-
nych ludzi i miejmy  nadziejê, ¿e suk-
ces jaki przypad³ im w udziale, nie
bêdzie ostatnim. Byæ mo¿e za kilka
lat znany wokalista scen polskich
powie �Zaczyna³em od szkolnego
Wieczoru Talentów�.

Magdalena Oliwa

IV edycja Wieczoru Talentów

Pod takim has³em odby³ siê w
Szymiszowie - filii DPS w Strzel-
cach Op.  IV Wieczór Poezji Osób
Niepe³nosprawnych.

Po raz kolejny impreza zorga-
nizowana zosta³a przez Dom Po-
mocy Spo³ecznej w Strzelcach Op.
wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Kultury w Po-
wiecie Strzeleckim.

Jesienne spotkania s¹ ju¿ tra-
dycj¹ w Naszym Domu, gdy¿ w³a-
�nie jesieñ jest por¹, która sk³ania

�TO CO NAJWA¯NIEJSZE�
do refleksji nad warto�ciami i sen-
sem ¿ycia.

Takimi tre�ciami u�wietnili
wieczór zespo³y:
- zespó³ folklorystyczny � Ka-

rolinka� z klubu seniora w Go-
golinie,

- zespó³ wokalno- instrumental-
ny ze Szko³y Muzycznej w
Strzelcach Op.,

- monolog mieszkanki z Domu
Pomocy Spo³ecznej dla Kom-
batantów w Opolu.

W spotkaniu z poezja i muzyk¹
uczestniczyli podopieczni nasze-
go domu mieszkañcy wsi Szymi-
szów oraz zaproszeni go�cie: Wal-
demar Gaida wicestarosta Powia-
tu Strzeleckiego,Andrzej Pi¹tek
cz³onek zarz¹du Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Edukacji w Po-
wiecie i Kultury w Powiecie Strze-
leckim, Piotr Pa�dzior � asystent
pos³a na Sejm RP, Karol Mutz -
radny Miasta i Gminy Strzelce Op
oraz Engelbert Cioch � so³tys wsi
Szymiszów.

Dziêki decyzji Opolskiego Od-
dzia³u Narodowego Funduszu
Zdrowia przed³u¿ona zosta³a
mo¿liwo�æ wykonywania ba-
dañ mammograficznych (sto-
sowny anons - w innym miej-
scu) w naszym szpitalu.
Oznacza to, ¿e do koñca roku
strzelecki ZOZ wykona ponad
1000 takich badañ � ocenia Ma-
rian Kreis, dyrektor placówki.
� Bêdziemy mogli zrobiæ ich
ponad 200 wiêcej, ni¿ do tej
pory. Kolejek specjalnych nie
ma. Przyjmuje siê 15 � 20 pa-
cjentów na dzieñ.

Badania
mammograficzne
� do koñca roku

Dwie listopadowe policyjne
akcje z wideoradarem w roli g³ów-
nej, po raz kolejny w naszym po-
wiecie przynios³y potwierdzenie
faktu, ¿e zbyt czêsto kierowcom
puszczaj¹ wszelkie hamulce. A do-
k³adniej: zpominaj¹, ¿e w ogóle
hamulce w ich samochodach dzia-
³aj¹.

Rekordzi�ci przekroczyli limi-
ty nie tylko szybko�ci. W dodat-
ku �zarobili� za jednym zamachem
(czytaj: jazd¹) tyle punkótw, ile
innym kierowcom zdarza siê zbie-
raæ miesi¹cami.

Rekord pobi³ �l¹ski kierowca,
który przez Zawadzkie jecha³ tak,
jak autostrada (118 km na godzi-
nê), w dodatku dziêki innym wy-
kroczeniom ( m.in. wyprzedzanie

Z w o l n i j!
w niedozwolonych miejscach) za-
³apa³ na trasie do Kielczy a¿ 24
punkty karne! Mandat by³ z �wy-
¿szej pó³ki� - 1.000 z³. Nieco mniej,
bo �tylko� 800 z³ (i 15 punktów kar-
nych) zap³aci³ kolejny rajdowiec.
W Szczepanku policja natomiast
zrobi³a zdjêcie za piêæset z³otych -
kierowcy, któremu w tej miejsco-
wo�ci �zdarzy³o siê� jechaæ 136
mk/h.

Policjanci ze stzreleckiej dro-
gówki maja nadzieje, ze zdecydo-
wan¹ poprawê zachowañ kierow-
ców przynios¹ podobne akcje po-
wtarzane systematycznie, w ka¿-
dym miesi¹cu.

Lepiej wiêc, panowie, �ci¹-
gnijcie nogê z gazu!


