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Przeczytaj!

Na trzy dni przed oficjalnym za-
koñczeniem roku szkolnego odby³a
siê powiatowa uroczysto�æ z tej oka-
zji. Na gali w strzeleckim Domu Kul-
tury wyró¿nienia otrzymali najlepsi
uczniowie, ich nauczyciele, a tak¿e...
rodzice. W ten sposób organizatorzy
- Zarz¹d Powiatu oraz Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kul-
tury w Powiecie Strzeleckim � uho-
norowali tych, którzy mog¹ poszczy-

ciæ siê niebagatelnymi osi¹gniêciami.
W przypadku uczniów to oczywi-
�cie osi¹gniêcia w nauce I nie tylko o
najwy¿sze �rednie tu chodzi³o, ale
równie¿ udzia³ i zdobyte laury w olim-
piadach, konkursach i turniejach
przedmiotowych. Uczniów uhonoro-
wano tak¿e za ich zaanga¿owanie
spo³eczne. Nauczyciele zebrali po-
chwa³y za przygotowanie swoich
podopiecznych, a rodzice � za wspie-

ranie pociech w d¹¿eniu do wyzna-
czonego celu.

Podumowania mijaj¹cego roku
nauki we wszystkich szko³ach dla
których powiat strzelecki jest orga-
nem prowadz¹cym dokona³ wicesta-
rosta Waldemar Gaida.

Mówi³ o korzystaniu przez szko-
³y z grantów edukacyjnych sprzyja-
j¹cych rozwojowi uczniów jak i na-
uczycieli. Wspomina³ tak¿e o inwe-
stycjach, jakie dokonywane s¹ w

szko³ach, przez co placówki posze-
rzaj¹ swoj¹ ofertê edukacyjn¹.

Dopiero potem nast¹pi³ najbar-
dziej wzruszaj¹cy moment uroczy-
sto�ci: wrêczenie nagród i dyplomów.

Oprawê muzyczn¹ zapewni³o
Trio smyczkowe i uczniowie szko³y
muzycznej, m.in. akordeoni�ci i gita-
rzy�ci.

W³asne strategie posiada ka¿de z
województw. To dokument, w któ-
rym okre�la siê nie tylko wizjê przy-
sz³o�ci, po¿¹danego kierunku rozwo-
ju i zapewnienia dogodnych warun-
ków ¿ycia, dobrego wykszta³cenia,
stworzenia mo¿liwo�ci zaspokajania
aspiracji zawodowych jego miesz-
kañcom, ale równie¿ wskazuje siê na
mocne i s³abe strony regionu. To tak-
¿e jeden z podstawowych dokumen-
tów umo¿liwiaj¹cych wojewódz-
twom ubieganie siê o unijne fundu-
sze.

Projekt zaktualizowanej
�Strategii rozwoju województwa
opolskiego do roku 2015� konsul-
towany by³ od kwietnia. Równie¿
w naszym powiecie. 9 czerwca od-
by³o siê na ten temat spotkanie
wójtów, burmistrzów i starosty po-
wiatu strzeleckiego.

Poni¿ej przedstawiamy uwagi i
sugestie zg³oszone podczas obrad
tego gremium, a przes³ane pó�niej do
Urzêdu Marsza³kowskiego Woje-
wództwa Opolskiego.

�Nasze powa¿ne obawy budzi
sprzeczno�æ w doborze postulatów
projektu. Z jednej strony wskazuje
siê na konieczno�æ zrównowa¿onego
rozwoju ca³ego terytorium Opolsz-
czyzny, z drugiej za� przypisuje prio-
rytet funkcji metropolitalnej miasta
Opola. To rozdwojenie znajduje po-
twierdzenie w dalszych zapisach, np.
wskazuje siê autostradê A4 jako o�
rozwoju, lecz w dalszej czê�ci doku-
mentu wymienia siê jedynie wêz³y
po³o¿one na drogach wylotowych z
aglomeracji opolskiej. Brak w�ród
nich wêz³ów w Olszowej i Nogow-
czycach budzi tym wiêksze zdziwie-
nie, i¿ po³o¿ona pomiêdzy nimi stre-
fa inwestycyjna Ujazd jest terenem
intensywnych inwestycji zarówno
komunalnych, jak i prywatnych. Staje
siê wiêc na naszych oczach �lokomo-
tyw¹ rozwoju� o znaczeniu woje-
wódzkim, na co m.in. zwraca uwagê
Burmistrz Gminy Ujazd w skierowa-

Powiat strzelecki
� lokomotywa

rozwoju
czy peryferie
województwa?

Ogólnopolski egzamin gimnazja-
li�ci zdawali pod koniec kwietnia; 15
czerwca do wszystkich szkó³ w kra-
ju dotar³y jego wyniki. Ka¿dy z
uczniów otrzyma je wraz ze �wia-
dectwem ukoñczenia szko³y.

Wstêpne zestawienia i podlicze-
nia �rednich przygotowa³y okrêgowe
komisje egzaminacyjne (dla Opolsz-
czyzny i województwa dolno�l¹skie-
go opracowa³a je OKE we Wroc³a-
wiu); na ostateczne opracowania trze-
ba poczekaæ do po³owy sierpnia.

Bardziej szczegó³owych analiz
nie podejmuje siê równie¿ w tej chwili

Jan Wróblewski, dyrektor ZSO z
Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujê-
zycznymi w Strzelcach Opolskich.

W jego szkole do testów przy-
st¹pi³o 55 uczniów: 26 w klasie A �
dwujêzycznej z rozszerzonym an-
gielskim i 29 w klasie B - dwujêzycz-
nej z rozszerzonym niemieckim; je-
den uczeñ z przyczyn losowych
zdawa³ w drugim terminie.
- Wyniki dotar³y do nas dopiero
dzi� (rozmawiamy 16 czerwca �
przyp. mg) i musimy we w³asnym
gronie wszystko dok³adnie przeana-

Testy w Gimnazjum Dwujêzycznym

Lepiej ni¿ w województwie

�...2 wrze�nia 1974 roku zosta³a
otwarta �Szko³a ¯ycia przy Domu
Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem�.
Utworzone zosta³y dwie klasy: druga
i czwarta.....�

Minê³o 30 lat, koñcz¹cy siê rok
szkolny jest wiêc rokiem jubile-
uszowym.

Obchody rocznicowe w naszej
szkole rozpoczêli�my 19 maja  br. VII
Festynem Integracyjnym z udzia-
³em uczniów z zaprzyja�nionych
szkó³. Natomiast 9 czerwca odby³y
siê uroczysto�æ XXX-lecia Zespo³u
Szkó³ Specjalnych przy Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Zawadzkiem.

XXX-lecie Zespo³u Szkó³
Specjalnych w Zawadzkiem

�Trzeba wnosiæ �wiat³o w ¿ycie innych / i nie�æ ukojenie
tym, którzy go potrzebuj¹�

Od momentu powstania szko³y
do dzi� zwi¹za³o siê z ni¹ 48 nauczy-
cieli i pracowników obs³ugi oraz 90
uczniów. Jubileusz sta³ siê wiêc tak-
¿e okazj¹ do spotkania wszystkich,
którzy te szko³ê wspó³tworzyli.

W uroczysto�ci wziê³o udzia³ 50
osób: byli nauczyciele i dyrektorzy
szko³y, starosta strzelecki, przedsta-
wiciele gminy Zawadzkie i Opolskie-
go Kuratorium O�wiaty i Wychowa-
nia. Zaproszenie przyjêli tak¿e dy-
rektorzy zaprzyja�nionych szkó³, ro-
dzice naszych uczniów i sponsorzy
szko³y. Wzruszaj¹cy Taniec z ró¿ami

Wykwintny obiad za 4 z³ote?

Wiêcej czytaj na 4 stronie

Gratulacje dla najlepszych

dok. na str 8

Trio smyczkowe

Na widowni - nagrodzeni uczniowe,
nauczyciele i rodzice.
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