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31 marca go�ci³a w powiecie strzeleckim delegacja sa-
morz¹dowo � o�wiatowa z Niemiec, konkretnie z landu
Szlezwik-Holsztyn. Strzelce Opolskie to jednak nieje-
dyne miejsce, które odwiedzili.

Niemiecka delegacja, która na zaproszenie opolskiego ku-
ratora o�wiaty przyby³a na Opolszczyznê, aby zapoznaæ siê
ze szkolnictwem i placówkami o�wiatowymi, na terenie na-
szego powiatu odwiedzi³a Strzelecki Zespó³ Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych. Zanim to jednak nast¹pi³o, go�cie z Niemiec
zostali przywitani przez w³adze powiatu w siedzibie staro-
stwa. Tam te¿ mia³a miejsce krótka prezentacja powiatu oraz
znajduj¹cych siê tam szkó³.

Dziêki spacerowi po mie�cie go�cie zwiedzili po drodze
m.in. ko�ció³ pw. �w. Wawrzyñca i strzelecki rynek.
W szkole natomiast zwiedzili now¹ salê gimnastyczn¹ oraz
kilka sal lekcyjnych. Ze Strzelec trasa wizyty wiod³a do DPS-
u w Szymiszowie, a stamt¹d � na Górê �w. Anny i do Le�nicy.

Partnerska wizyta

Dziesi¹ty, jubileuszowy, Festiwal Piosenki
Harcerskiej odby³ siê 23 marca w strzeleckim
domu kultury. W imprezie wziê³o udzia³ oko³o
120 dzieci i m³odzie¿y, podziwiaj¹cych wystêpy
28 wykonawców w ró¿nych kategoriach: soli�ci,
zespo³y, gromady, dru¿yny.

Wszycy uczestnicy otrzymali s³odki poczêstu-
nek dyplomy za udzia³ i za miejsca, nagrody dla zwy-
ciêzców w poszczególnych kategoriach. Nagrody
ufundowali: Urz¹d Miejski w Strzelcach Opolskich
(równie¿ fundator poczêstunku), Starosta Strzelecki
- nagrodê g³ówn¹ w kategorii solista i Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w powiecie
strzeleckim.

Jubileuszowy Festiwal

L a u r y   Z i e m i   S t r z e l e c k i e j  -  rozdane

W kategorii  - DZIA£ALNO�Æ SPORTOWA leureatk¹ zosta³a KAMILA
PORCZYK � Z³ota medalistka Mistrzostw Polski, Europy  i �wiata w Fit-
ness. Zwi¹zana z gmin¹ Kolonowskie.
W kategorii  - DZIA£ALNO�Æ KULTURALNA nagrodê otrzyma³  TADE-
USZ BUDZANOWSKI � instruktor muzyki w Domu Kultury w Strzelcach
Opolskich.
W kategorii � DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA wyró¿niono RYSZARDA
MA�NIAKA � dzia³acza sportowego z Zawadzkiego.
W kategorii � DZIA£ALNO�Æ WYCHOWAWCZA Laur przyznano Miê-
dzyszkolnemu Klubowi Sportowemu, dzia³aj¹cemu ju¿ ponad 10 lat.
W kategorii - DZIA£ALNO�Æ GOSPODARCZA Laur Ziemi Strzelec-
kiej otrzyma³ JÓZEF GARBACZ � Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w
Le�nicy.
Kapitu³a konkursu postanowi³a przyznaæ NAGRODÊ SPECJALN¥ po-
ecie JANOWI  GOCZO£OWI.

�Laury Ziemi Strzeleckiej
dla Najlepszych Gimnazjali-

stów� otrzymali:

ALEKSANDRA TOMASIK �
uczennica kl. III e Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich
Ola wyró¿nia siê aktywn¹ postaw¹ i
zaanga¿owaniem w pracê na rzecz
klasy, szko³y i �rodowiska. Aktyw-
nie uczestniczy w dzia³alno�ci wo-
lontariatu oraz szkolnego Samorz¹du
Uczniowskiego. Osi¹ga wysokie
wyniki w nauce. Uczestniczy³a w
wielu konkursach przedmiotowych.
Swoj¹ postaw¹ i dzia³aniami mobili-
zuje innych kolegów.

KATARZYNA GNYRA � uczennica
kl. III b Publicznego Gimnazjum nr 2
w Strzelcach Opolskich
Kasia jest uczennic¹ o wszechstron-
nych zainteresowaniach. Bierze udzia³
w wielu olimpiadach i konkursach
przedmiotowych. Chêtnie bierze
udzia³ w ¿yciu szko³y i klasy. Dzia³a
w kó³ku jêzyka angielskiego. Jest od-
powiedzialna, pracowita, pomaga in-
nym kolegom i kole¿ankom.

MA£GORZATA KUBIK � uczenni-
ca kl. II a Publicznego Gimnazjum
w Szymiszowie
Ma³gosia swoje zainteresowania i
uzdolnienia rozwija na zajêciach kó³-
ka matematycznego, muzycznego i
sportowego, godnie reprezentuj¹c
szko³ê i klasê w konkursach, olim-
piadach i zawodach sportowych,
gdzie osi¹gnê³a wiele sukcesów.
Jest pomys³odawc¹ i wspó³realiza-
torem wielu akcji na rzecz �rodowi-
ska oraz osób niepe³nosprawnych
oraz poszkodowanych przez los

MILENA OBR¥CZKA � uczennica
klasy III a Publicznego Gimnazjum
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich.
W zdobywaniu wiedzy Milena wy-
kazuje zawsze du¿o pasji poznaw-
czej, ambicji odkrywczych, zacieka-
wienie nowo�ciami i potrzebê spraw-
dzania swojej wiedzy uczestnictwem
w konkursach o charakterze humani-
stycznym, na których uzyskuje wy-

sokie miejsca, i to na szczeblu ogól-
nopolskim. Osi¹ga bardzo dobre
wyniki w nauce: jej �rednia ocen to
5,0.

KRZYSZTOF WO�NICA �
uczeñ kl. III a Publicznego Gimna-
zjum w Izbicku
Krzysztof co roku uzyskuje bar-
dzo wysokie wyniki w nauce.
Zdoby³ zaszczytne miano �Pry-
musa szko³y�, otrzymuj¹c na se-
mestr �redni¹ ocen 5,00 i wzorowe
zachowanie. Jest uczniem wybit-
nie uzdolnionym (np. udzieli³ 96
procent poprawnych odpowiedzi
w Ogólnopolskim Konkursie �Test
Oxford Plus� � matematyka), ale
te¿ zapalonym sportowcem i spo-
³ecznikiem.

MAREK DZIEDUSIEWICZ �
uczeñ kl. III a Publicznego Gimna-
zjum  w Izbicku.
Marek mo¿e poszczyciæ siê wie-
loma osi¹gniêciami - jest uczestni-
kiem i laureatem wielu konkursów
przedmiotowych konkursów (np.
udzieli³ 96 procent poprawnych
odpowiedzi w Ogólnopolskim
Konkursie �Test Oxford Plus� �
matematyka)
Prê¿nie dzia³a w Samorz¹dzie

Szkolnym, przyczyniaj¹c siê do re-
alizacji licznych inicjatyw i dzia³añ
prospo³ecznych.

PATRYCJA GAJDA � uczennica kl.
III b  Publicznego Gimnazjum w Je-
mielnicy.
�rednia jej ocen: 5,3. W bie¿¹cym roku
szkolnym zakwalifikowa³a siê do eta-
pu wojewódzkiego w Konkursie Jê-
zyka Polskiego, który odbêdzie siê
w kwietniu. Aktywnie dzia³a w Sa-
morz¹dzie Uczniowskim. Pe³ni funk-
cje Przewodnicz¹cej Samorz¹du
Uczniowskiego. Od kilku lat tañczy
w zespole tanecznym �Puls�, dzia³a-
j¹cym przy Szkole Podstawowej w
Jemielnicy.

JOANNA KROKER � uczennica kl.
II a Publicznego Gimnazjum w Le-
�nicy
Joasia nale¿y do grupy uczniów o
najwy¿szej �redniej w nauce (5,07).
Ma wszechstronne uzdolnienia i za-
interesowania, dziêki czemu zajê³a
wysokie miejsca w konkursach przed-
miotowych, zarówno z przedmiotów
�cis³ych jak i humanistycznych. Chêt-
nie anga¿uje siê w liczne imprezy
wewn¹trzszkolne oraz s³u¿y pomoc¹
kolegom i kole¿ankom w nauce.

Grono laureatów

Wyró¿nieni
gimnazjali�ci

Milena Obr¹czka odbiera symboliczny czek z r¹k wicestarosty W. Gaidy


