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Chyba nie ma przedsiêbiorcy,
który nie chcia³by rozwijaæ swojej
firmy. Wielu ma pomys³y, i to niez³e,
ale co z tego, je�li nie da siê ich zreali-
zowaæ? Podstawowym ogranicze-
niem s¹ pieni¹dze, a w³a�ciwie... ich
brak. Czy mo¿na dzi� sobie poradziæ
bez zaci¹gania po¿yczek lub kredy-
tów w banku? Otó¿ mo¿na. Jednym
ze sposobów uzyskania �rodków na
inwestycje i rozwój s¹ dotacje.

11 marca w starostwie powiato-
wym w Strzelcach Opolskich mia³y
miejsce praktyczne warsztaty doty-
cz¹ce wype³niania wniosków do pro-
gramów:
- Sektorowy Program Operacyjny

Nauki nigdy do�æ

- Wzrost Konkurencyjno�ci Przed-
siêbiorstw, Dzia³ania 2.1 i 2.3
- Zintegrowany Program Opera-
cyjny Rozwoju Regionalnego, dzia-
³anie 3.4

Warsztaty te, organizowane
przez Stowarzyszenie �Promocja
Przedsiêbiorczo�ci� i Euro Info Cen-
tre, by³y skierowane do przedsiêbior-
ców pragn¹cych skorzystaæ ze
wsparcia w ramach wy¿ej wymienio-
nych programów. Czê�æ zajêæ po-
�wiêcona by³a wiêc samym progra-
mom, a czê�æ � zapoznaniu siê z nie-
zbêdnymi dokumentami oraz wyma-
ganiami co do sporz¹dzania wniosku
i potrzebnych do niego za³¹czników.

W ubieg³ym tygodniu Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opol-
skich  otrzyma³ od hrabiny Margrit Graf Strachwitz ksi¹¿ki niemieckojêzycz-
ne o tematyce zwi¹zanej z krajami europejskimi. Podarunek ten wzbogaci ksiê-
gozbiór szkolnej biblioteki, bêdzie tak¿e pomocny uczniom Publicznego Gim-
nazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi, które wchodzi w sk³ad Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w nauce jêzyka niemieckiego.

Znowu dary z Niemiec

15 marca w  Zespole  Szkó³  im.
Aleksandra Kamiñskiego w
Strzelcach  Opolskich  odby³  siê
Wojewódzki  Konkurs  Wiedzy
Technicznej  dla  uczniów  Gim-
nazjum  w  Zespo³ach Szkó³  Spe-
cjalnych.  Jest on wpisany  na  li-
stê  konkursów  Opolskiego  Ku-
ratora  O�wiaty.

Honorowy  Patronat sprawuje
Stowarzyszenie  na  Rzecz  Roz-
woju  Edukacji  i  Kultury  w  Po-
wiecie  Strzeleckim.  Nie  bez  po-
wodu  miejscem  konkursu  o  za-
siêgu  wojewódzkim  jest  szko³a
w  Strzelcach  Opolskich.

W  powiecie  strzeleckim  s¹  czte-
ry  placówki  kszta³cenia  specjalne-
go � z tego  a¿  trzy  kszta³c¹  zawo-
dowo  i  przysposabiaj¹  do  pracy.
W  szkole  zawodowej  w  Le�nicy
kszta³ci  siê  najwiêksza  liczba  m³o-
dzie¿y  z  ca³ego  województwa  opol-
skiego.  Dlatego  tak  wa¿ne  jest
kszta³cenie  na  poziomie  gimnazjum
w  zakresie  wiedzy  i  umiejêtno�ci
technicznych,  przygotowuj¹cych  do
aktywno�ci  zawodowej  na  rynku
pracy,  gdzie  wytwarzanie  i  us³ugi
s¹  wa¿nym  zadaniem  spo³ecznym
dla  rozwoju  regionu.

Organizacj¹ i  przygotowaniem
zadañ  konkursowych  zajêli  siê  na-
uczyciele  techniki � Gra¿yna  Seme-
niuk  i  Bernard  Janocha.

Przygotowanie i materia³y  do
wykonania  prac  uczniów  sfinanso-
wa³  Zarz¹d  Powiatu  Strzeleckiego,
nagrody  dla  uczestników  ufundo-
wa³  Opolski  Kurator  O�wiaty,  a

oprawê  kon-
kursu  finanso-
wa³  Powiato-
wy  Zarz¹d
TPD  w
S t r z e l c a c h
Opolskich.
Do  udzia³u  w
konkursie  zo-
stali  zaprosze-
ni  przedstawi-
ciele  gimna-
zjów  ze
w s z y s t k i c h
Z e s p o ³ ó w
Szkó³  woje-
w ó d z t w a
opo l sk iego .

Przybyli  oni  wraz  z  opiekunami  -
nauczycielami  techniki  z  tych  pla-
cówek.  Uczniowie  musieli  popisaæ
siê  wiedz¹  i  umiejêtno�ciami  w
zakresie  planowania  i  organizacji
pracy,  znajomo�ci  i  przestrzegania
przepisów  BHP,  umiejêtno�ci  i
znajomo�ci  obróbki  materia³ów,
pos³ugiwania  siê  sprzêtem  i  urz¹-
dzeniami,  sprawno�ci¹  manualn¹,
umiejêtno�ci¹  korzystania  z  instruk-
cji.  Towarzysz¹cy  uczniom   na-
uczyciele  mieli  okazjê  zapoznaæ  siê
z  osi¹gniêciami  szko³y  w  Strzel-
cach  Opolskich  i  wymieniæ  do-
�wiadczenia.

Konkurs  przebiega³  w  dwóch
etapach.  W  pierwszej  czê�ci  pi-
semnej  by³  test. Pytania, które  obej-
mowa³y  zagadnienia programowe i
ponadprogramowe  kszta³cenia  tech-
nicznego  w  zakresie  obróbki  drew-
na,  metalu,  tworzyw  sztucznych,
gospodarstwa  domowego  i  wycho-
wania  komunikacyjnego  oraz  szy-
cia.

Druga  czê�æ
by³a  czê�ci¹
p r a k t y c z n ¹ .
U c z n i o w i e
otrzymali  in-
strukcjê  wed³ug
której  trzeba
by³o  wykonaæ
zadanie � zrobiæ
kolec  z  prêta
okr¹g³ego  i  popi-
saæ  siê  umiejêt-
no�ci¹  szycia.
W�ród  finalistów

znale�li  siê : I miejsce � Marek  Da-
niel � ZSS w Prudniku, II  miejsce �
Szymon Glinka � ZSS w Strzelcach
Opolskich, II miejsce � Krystian Ro-
senberg � ZSS w Opolu, III miejsce �
Micha³  Krupa � ZSS w Krapkowi-
cach, IV miejsce � Mariusz  Szkara-
dek � ZSS w Nysie, V miejsce � Ra-
dos³aw  Kowalczyk � ZSS w Krap-
kowicach,

Wszyscy  uczniowie  zostali  na-
grodzeni  zestawami  elektronarzê-
dzi.

Szko³a  im. Aleksandra Kamiñ-
skiego  w  Strzelcach  Opolskich  ma
znan¹  tradycjê prezentacji  metod
kszta³cenia  technicznego  na  pozio-
mie  gimnazjum.  W  2003 roku  jako
finali�ci  i  laureaci  konkursu  Funda-
cji  Robert  Bosch �M³ode  drogi  w
Europie�  w  programie  wspó³pracy
szkó³  niemieckich  z  partnerami  z
Europy  �rodkowej  i  Wschodniej
szko³a  prezentowa³a  program
�Wspólna  Praca�  w  budynku  Par-
lamentu  w  Berlinie.  By³a  to  nie
tylko  prezentacja  umiejêtno�ci  i
wiedzy  uczniów  w  zakresie  przy-
gotowania  do  aktywno�ci  zawodo-
wej  na  rynku  pracy,  ale  tak¿e
promocja  dzia³añ  na  rzecz  jako�ci
kszta³cenia  w  Polskiej  Szkole,  a
szczególnie  w  naszym  �rodowisku
lokalnym.

Gratulujemy  uczestnikom  i  ich
nauczycielom .  Dziêkujemy  zapro-
szonym  go�ciom  za  przybycie,  or-
ganizatorom  i  zespo³om  zadanio-
wym  za  sprawny  przebieg  oraz
sfinansowanie  zadañ  tego  konkur-
su. Wojewódzki  Konkurs  Wiedzy
Technicznej  ma  ju¿  swoj¹  tradycjê.

�O technice  wiedz¹  wszystko...�

Gra¿yna Marusiak

Tu¿-tu¿ �wiêta. Mówimy: prze-
cie¿ jest marzec, ju¿ musi siê co� zmie-
niæ, a przecie¿ to CO� mo¿e przyj�æ
w ostatniej chwili, znienacka, niespo-
dzianie. Czujemy siê byle jak, nastrój
nam siada, ale mimo to warto praco-
waæ, by do �kie³kowania� i wiosen-
nego wzrastania, w³a�ciwie siê przy-
gotowaæ.

OCZYSZCZANIE
Wiosna to tradycyjna pora po-

rz¹dkowania naszych domów, ale jest
ona te¿ doskona³¹ sposobno�ci¹ do
szukania porz¹dku w naszym wnê-
trzu. Wyrzucania tego, co niepotrzeb-
ne, zepsute, stare. Stwórzmy miej-
sce na nowe mo¿liwo�ci. Stwórzmy
przestrzeñ na to, co ma przyj�æ. Nie
bójmy siê marzeñ. One s¹ potrzebne
cz³owiekowi do ¿ycia jak tlen. Bez
nich jest nam smutno i �le, szaro i
tak strasznie zwyczajnie...

KIE£KOWANIE
Pocz¹tek wiosny to czas odro-

dzenia i nowego ¿ycia. Wszystko
budzi siê ogrzewane pierwszymi
promieniami s³oñca. Ro�liny kie³kuj¹
, kwiaty zaczynaj¹ kwitn¹æ. Nic nie
stoi na przeszkodzie aby�my zakie³-
kowali wraz z przyrod¹. Wiosna
mo¿e byæ dla ka¿dego z nas pocz¹t-
kiem nowego. Tylko nie bójmy siê
marzeñ, miejmy te¿ nadziejê.

ROZKWITANIE
Na �wiecie jest jaki� porz¹dek.

Najpierw cz³owiek dorasta, uczy siê,
potem pracuje i uczy siê, a na sta-
ro�æ odpoczywa i uczy siê... A kiedy
tak ju¿ na staro�æ ca³¹ tê naukê wyci-
sn¹æ, z niepotrzebnych rzeczy zo-

stanie kilka prawd, których ucz¹ ju¿
w szkole podstawowej. Tyle, ¿e naj-
czê�ciej nie zwracamy na nie uwagi:
�wiem, ¿e nic nie wiem�, �mi³uj bli�-
niego jak siebie samego�, �kto jest bez
winy, niech pierwszy rzuci kamie-
niem�. Okazuje siê, ¿e ¿yjemy g³ów-
nie po to, aby przekonaæ siê, i¿ te
kilka zdañ stanowi kwintesencjê ludz-
kiego istnienia.

Patrzê na ludzi. Po�ród nich wi-
dzê m¹drych profesorów i g³upich
profesorów, m¹drych analfabetów i
g³upich analfabetów. M¹dro�ci nie
zdobywa siê w szko³ach. M¹dro�ci
nie mierzy siê sprawno�ci¹ obs³ugi
komputera czy umiejêtno�ci¹ rozwi¹-
zywania zadañ matematycznych.
Miar¹ m¹dro�ci jest umiejêtno�æ zro-
zumienia drugiego cz³owieka. Tylko
tyle i a¿  tyle.

Zatem rozkwitajmy wiosn¹. Miej-
my marzenia i dajmy innym je mieæ.
Miejmy nadziejê i pozwólmy j¹ mieæ
drugiemu.  U�miechajmy siê do w³a-
snego odbicia w lustrze i obdarzajmy
u�miechem nasze dzieci, uczniów, a
nawet despotycznego szefa czy
�zmierz³¹� pani¹ w sklepie. Rozkwi-
tajmy wiosn¹, by l¿ej siê nam ¿y³o
przez ca³y rok. Stêsknieni za ciep³em,
zadbajmy tak¿e o ciep³o dla innych.
Wiosna to magiczna pora roku. Budzi
siê przyroda. Budz¹ siê te¿ ludzkie
nadzieje: bêdzie lepiej, uda mi siê,
znajdê pracê, kto� mnie pokocha, dzie-
ci wydoro�lej¹, uczniowie zrozu-
miej¹... Po prostu chce siê  na nowo
¿yæ.

Z ¿yczeniami  pe³ni wiosennego
rozkwitu

Ma³gorzata £oskot

Zapraszamy na
I RAJD �STRZELECKA WIOSNA�

Góra �wiêtej Anny

Organizowany przez:
* Oddzia³ PTTK w Strzelcach Opolskich * Publiczne Gimnazjum nr 1 w
Strzelcach Op. * Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Op.

Odbêdzie siê 16 kwietnia. Uczestnicy przybywaj¹ na metê rajdu (amfite-
atr) dowolnie wybran¹ tras¹ do godziny 11.30.

W czasie imprezy  - tradycyjne konkursy rajdowe. Dodatkowo odbêdzie
siê indywidualny konkurs �Niespodzianka� zorganizowany ze �rodków

programu Comenius.
Zg³oszenia nale¿y dostarczyæ do dnia 8.04.2005 r. na adres:
Oddzia³ PTTK Strzelce Opolskie Rynek 4 Tel. 461 37 31

RAJD ODBÊDZIE SIÊ BEZ WZGLÊDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

WIOSN¥ BUDZ¥ SIÊ NADZIEJE

W okresie przed �wiêtami Wiel-
kanocnymi. obok domowej krz¹tani-
ny i wiosennych porz¹dków, znajdu-
jemy tak¿e czas na malowanie jaj i
przygotowywanie kroszonek. 10
marca 2005 r. w Zespole Szkó³ Za-
wodowych Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich odby³ siê kolejny szkolny Kon-
kurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych �
ju¿ po raz szósty.

Zadaniem uczestników by³o
przedstawienie do oceny dwóch ozdo-
bionych dowoln¹ technik¹ jajek. Jed-
no z nich uczniowie mogli przygoto-
waæ wcze�niej w domu, natomiast
drugie musieli wykonaæ w czasie kon-
kursu. Dodatkow¹ konkurencj¹ by³o
przygotowanie �jajka afrykañskiego�,
czyli zdobionego motywami zwi¹za-
nymi z Czarnym L¹dem. W poprzed-
nich latach przygotowywane by³y ju¿
jajka europejskie, amerykañskie, ja-
poñskie.

Wiêkszo�æ uczniów wykonywa-
³a tradycyjne kroszonki, które ozda-
bia³a g³ównie motywami kwiatowy-
mi, ale by³y równie¿ wyklejanki i ma-
lowanki.

Po trzygodzinnych zmaganiach
konkursowych, jury z³o¿one z przed-
stawicieli uczniów i nauczycieli  wy-

M³odzie¿
pielêgnuje tradycje

dok. na str. 8


