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redakcja@powiatstrzelecki.pl
To nowy adres mailowy redakcji dwutygodnika Powiat Strzelecki. Wszytskich czytelników zapraszamy do dzielenia siê swoimi opiniami, tekstami
oraz tematami, które warte s¹ poruszenia na naszych ³amach.

Patrzymy i ... zmieniamy!

Czêsto mówimy, ¿e wiat jest
ma³y i le¿y w zasiêgu rêki, a jednak niewiele o nim wiemy
- to motto miêdzynarodowego
projektu edukacji globalnej, do którego przy³¹czyli siê gimnazjalici i licealici z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich. Dziêki
finansowemu wsparciu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych sta³o siê mo¿liwe zainicjowanie dzia³añ, których uczestnicy
dowiedz¹ siê, jak ich codzienne postêpowanie wp³ywa na losy ludzi w

innych miejscach na ca³ym wiecie.
Ide¹ przedsiêwziêcia pilotowanego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej jest upowszechnienie koncepcji
edukacji globalnej: sprawiedliwoci,
równoci i przestrzegania praw cz³owieka. Zadaniu temu maj¹ s³u¿yæ cykliczne zajêcia z wykorzystaniem filmów dokumentalnych. Tematyka zajêæ bêdzie obejmowa³a zagadnienia
etycznej konsumpcji, praw cz³owieka, ubóstwa, zagro¿eñ dla rodowiska naturalnego, migracji, prawa do
edukacji, HIV/AIDS oraz wielokulturowoci.
Projekt ma zasiêg miêdzynarodowy: oprócz uczniów z 250 szkó³ w
ca³ej Polsce wemie w nim udzia³ m³odzie¿ z Czech, S³owacji, Estonii. W
naszym miecie do projektu w³¹czyli siê równie¿ uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1, z którymi licealici spotkali siê na szkoleniu dla liderów m³odzie¿owych w Gliwicach.
Dorota Maækula

Certyfikat Sta³ej Konferencji Ministrów Kultury
Republiki Federalnej Niemiec

DSD1 dla gimnazjalisty
Koñcz¹c etap edukacyjny w
Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Strzelcach Opolskich,
uczniowie klas III z rozszerzonym
jêzykiem niemieckim po raz pierwszy przystêpowaæ bêd¹ do egzaminu
jêzykowego DSD1, który powiadcza znajomoæ jêzyka niemieckiego na
poziomie B1, czyli rednio zawansowanym.
Nasze gimnazjum jest jedynym
w województwie opolskim, które
umo¿liwia zdobycie uczniom danego
certyfikatu uznawanego na ca³ym

wiecie.
Egzamin przygotowywany jest
przez Ministerstwo Owiaty w
Niemczech i do egzaminu podchodzi
siê bez koniecznoci uiszczania jakiejkolwiek op³aty.
Do egzaminu uczniowie przygotowywani s¹ miêdzy innymi na zajêciach jêzyka niemieckiego (5 godz.
Tygodniowo), æwicz¹c wszystkie
sprawnoci jêzykowe: mówienie i
pisanie oraz rozumienie tekstów s³uchanych i pisanych

Sprawnoci te oceniane s¹ na egzaminie, który sk³ada siê z 4 czêci:
czêci egzaminu

czas trwania

Leseverstehen
(czytanie ze zrozumieniem)

60 min.

Hörverstehen
(rozumienie ze s³uchu)

40 min.

Schriftliche Kommunikation
(pisanie tekstów na okrelony
temat,np.list)

75 min.

Mündliche Kommunikation
(prezentacja )

15 min.

Na uwagê zas³uguje czêæ ustna,
przeprowadzana w formie dwóch
zadañ, z których jedno polega na
przygotowaniu prezentacji, a drugie
na rozmowie na okrelony temat.
Czêæ pisemna sprawdzana jest w
Niemczech, czêæ ustna przeprowadzana jest w szkole ucznia w obecnoci nauczyciela ucz¹cego oraz egzaminatora z Niemiec. Zgodnie z wymogami DSD 1, przed egzaminem
g³ównym 20. lutego przeprowadzony zosta³ w szkole egzamin pilota¿owy, do którego przygotowani zostali uczniowie klasy 2 gimnazjum.

Uczniowie przystêpuj¹cy ju¿ w
marcu do egzaminu mogli w ten sposób zobaczyæ, jak wygl¹da ca³a procedura egzaminu ustnego. Próbny egzamin po³¹czony zosta³ ze szkoleniem dla nauczycieli z Gliwic, Raciborza i Wroc³awia, których szko³y
ubiegaj¹ siê o prawo przeprowadzenia danego egzaminu w przysz³ym
roku.
Zatem, kochani gimnazjalici:
TRZYMAMY KCIUKI! Powodzenia!

Strzelecki rajd Pary¿  Dakar
Zim¹ na szczêcie chyba odesz³a
ju¿ na dobre i skoñczy³y siê z³orzeczenia kierowców na nieg, b³oto poniegowe, nieprzejezdne odcinki i w
ogóle  na zimowe utrzymanie dróg.
I nawet ci najz³oliwsi nie bêd¹ ju¿
mówiæ, ¿e droga Rozmierz - Rozmierka, pe³na niegowych muld, przypomina³a raczej kierowcom bezdro¿a rajdu Pary¿ - Dakar ni¿ jedn¹ z
tras w kierunku Opola. Nic dziwnego, ¿e wielu kierowców z Rozmierzy wybiera³o drogê na Such¹.
- Odcinek Rozmierz  Rozmierka
by³ jednym z najgorszych do przejechania tej zimy, mówi Stefan Witoñ,
so³tys Rozmierzy. A ju¿ w Walentynki to chyba zaspali, bo nie da³o
siê zupe³nie przejechaæ w poniedzia³ek, p³ug wtedy siê pojawi³, ale co z

- Zrozumia³e, ¿e nie da siê odnie¿yæ wszystkich dróg równoczenie i
¿e gdy mamy takie opady niegu, jak
tej zimy  na drogach bêd¹ problemy.
Nie mamy nawet pretensji o to, ¿e 23 odcinki dróg by³y nieprzejezdne,
ale o to, ¿e drogowcy w ¿aden sposób nie u³atwiali ¿ycia kierowcom. A
mogli to zrobiæ i ustawiæ przed tymi
nieprzejezdnymi odcinkami znaki!
Oszczêdziliby nerwy wielu osobom,
które musia³y na wstecznym biegu
pokonywaæ oko³o kilometra, bo dalej
naprzód nie da³o siê jechaæ. Sam
utkn¹³em w ten sposób miêdzy Rozmierz¹ a Grodziskiem. To sytuacja,
która powtarza siê od lat przy nie¿nych zimach. Naprawdê mieszkañcom nie da siê u³atwiæ ¿ycia?

Mamy atrakcjê turystyczn¹!
26 lutego odby³ siê wojewódzki
fina³ konkursu turystycznego ,,Opolskie - region, w którym mieszkam pomys³ na atrakcjê turystyczn¹. W
sali konferencyjnej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego na Ostrówku odby³a siê prezentacja 10 najlepszych prac konkursowych, przedstawiaj¹cych ju¿ istniej¹ce atrakcje turystyczne, ale równie¿ i autorskie pomys³y uczestników na nowe formy dzia³añ czy zagospodarowania przestrzeni promuj¹cych nasze województwo i spêdzanie wolnego czasu w najbli¿szej okolicy. Impreza zosta³a zainicjowana i
zrealizowana przez Wy¿sz¹ Szko³ê
Bankow¹ we Wroc³awiu Wydzia³
Ekonomiczny w Opolu i objêta patronatem Marsza³ka Województwa
Opolskiego.
75 nades³anych z ca³ego województwa prac ocenia³o jury w sk³adzie: Sabina Gorzkulla-Kotzot, zastêpca Dyrektora Departamentu
Wspó³pracy z Zagranic¹ i Promocji
Regionu UM Województwa Opolskiego, Ewa Brosz, prezeska Zarz¹du PTTK w Opolu, Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu oraz
Tomasz Gawe³ i Rados³aw Rybczyñski, czyli dziekan i wicekanclerz
Wydzia³u Ekonomicznego WSB w
Opolu.
Wród finalistek zaproszonych
na uroczyst¹ prezentacjê nagrodzo-

nych projektów znalaz³y siê dwie
uczennice Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Strzelcach Opolskich: Katarzyna Doros oraz Renata Wichary.
Dziewczyny przedstawi³y projekt
pt. ,,Miejsca, których ju¿ nie ma?
dotycz¹cy strzeleckiego parku. By³o
zatem i o przesz³oci, i o wspó³czesnoci tej ,,wizytówki Strzelec, ale
clou wyst¹pienia stanowi³y autorskie
propozycje licealistek na temat tego,
jak mo¿na uatrakcyjniæ strzelecki
park dla turystów.
Ciekawym punktem programu fina³owego sta³y siê dwa wyk³ady dla

Przyjd na kiermasz

W DNIACH OD 30 MARCA DO 3 KWIETNIA
ZAPRASZAMY
DO HOLU STAROSTWA STRZELECKIEGO
NA DOROCZNY KIERMASZ WIELKANOCNY
Swoje prace prezentuj¹:
27 MARCA

- SOSW Lenica

30 MARCA

- Centrum Integracji Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich

31 MARCA

- Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie wraz z Zespo³em Szkó³ Specjalnych

1 KWIETNIA

- rodowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach
Opolskich

2 KWIETNIA

- Spó³dzielnia Socjalna SYDORAJ

3 KWIETNIA

- Warsztaty Terapii Zajêciowej przy DPS w Zawadzkiem

Dominika Swaczyna-Piechaczek

Sprostowanie
W poprzednim numerze naszego dwutygodnika zamiecilimy w tekcie o
Najlepszym Uczniu Powiatu b³êdn¹ informacjê na temat Piotra Bosego.
Jest uczniem Zespo³u Szkó³ przy DPS w Kad³ubie, a nie w Zawadzkiem,
jak napisalimy.
Serdecznie przepraszamy.
redakcja

tego, jak nieg by³ ju¿ ubity przez samochody. Droga Rozmierz  Grodzisko te¿ by³a fatalna. Wszyscy wiemy, ¿e to droga nie pierwszej kolejnoci odnie¿ania, ale ¿eby w ogóle
nie by³a przejezdna?! A by³y takie dni
tej zimy. W inne dwa samochody nie
mog³y siê tam min¹æ, w dodatku trzy
razy trzeba by³o ze niegu wyci¹gaæ
ci¹gnikiem samochody: dwa osobowe
i autobus szkolny. Oby to nie powtórzy³o siê w nastêpnym sezonie zimowym i oby uda³o siê  o co upominam
siê od dawna  po³o¿yæ rury i zasypaæ rów, który stwarza rzeczywiste
niebezpieczeñstwo dla kierowców.
Temat zimowe utrzymanie dróg
wywo³a³ na ostatniej sesji radny Ryszard Nocoñ, z którym rozmawia³am
kilka dni póniej.

Przyjd koniecznie, kup upominek i poczuj atmosferê
zbli¿aj¹cych siê wi¹t !!!

uczestników imprezy. Jeden z nich
dotyczy³ procedury stworzenia w³asnego przedsiêbiorstwa turystycznego, drugi natomiast perspektyw rozwoju gospodarki turystycznej w regionie i dotacji Unii Europejskiej. Tu
pad³y s³owa, które wywo³a³y szczególny aplauz strzeleckiej ekipy, bo
wyg³aszaj¹ca prelekcjê pracownica
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO wród
zaakceptowanych do realizacji wniosków wymieni³a budowê aquaparku
w Strzelcach.
Dorota Maækula

Konkurs dla
nauczycieli
i wychowawców
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
maj¹c na uwadze fakt, i¿ w procesie
wychowania i kszta³cenia m³odego
pokolenia niezwykle wa¿n¹ rolê odgrywa czerpa-nie dowiadczeñ ze
sprawdzonych wzorców, og³asza
konkurs na opis dowiadczeñ wychowawczych pn. Moja praca wychowawcza.
Konkurs ma na celu rozpropagowanie najlepszych koncepcji zwi¹zanych z codzienn¹ prac¹ wychowawcz¹ prowadzon¹ w placówkach
owiatowych. Na zwyciêzców czekaj¹ nagrody pieniê¿ne. Ich prace
zostan¹ opublikowane. Regulamin
konkursu dostêpny jest na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl

