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POWIAT STR Z E LE C K I

¯ywnoæ dla wszystkich!
m³odzie¿owych trenerów, ankiety,
spektakl o charakterze profilaktycznym, akcja informacyjna. Ukoronowaniem obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej sta³a siê ogólnoszkolna
impreza nazwana roboczo Hyde Parkiem. Uczniowie przygotowali dla
swoich kolegów i zaproszonych goci retrospektywn¹ prezentacjê
wszystkich poruszanych w czasie
ca³ego roku tematów: nietolerancji,
ubóstwa, ³amania praw kobiet, braku
nale¿ytej ochrony zwierz¹t, deficytu wody na wiecie.

- to temat przewodni tegorocznej
edycji obchodzonego w dniach 1622 listopada Tygodnia Edukacji
Globalnej - miêdzynarodowej akcji, której ide¹ jest zwrócenie uwagi spo³eczeñstw w Europie na potrzebê prowadzenia edukacji o
sprawach globalnych poprzez intensywne i ró¿norodne dzia³ania
skierowane g³ównie do m³odzie¿y
i dzieci.

muj¹cym dzia³ania edukacyjne w miecie.
W ci¹gu przedostatniego tygodnia listopada odbywa³y siê na terenie szko³y lekcje wychowawcze prowadzone przez samych uczniów -

Na stoiskach przygotowanych
dla ka¿dego zagadnienia mo¿na by³o
wys³uchaæ faktów, zobaczyæ ich ilustracje w postaci krótkiej prezentacji, happeningu, dowiadczenia, ekspozycji. Organizatorom Tygodnia
Edukacji Globalnej zale¿a³o na tym,
aby dzia³ania by³y ró¿norodne, ciekawe i jak najdalsze od ,,podrêcznikowego nauczania, a jednoczenie
kszta³towa³y postawy sprzyjaj¹cej
rozwi¹zywaniu problemów wiatowych ju¿ na poziomie lokalnym.
Dorota Maækula

Tydzieñ Edukacji Globalnej w
Polsce jest oddoln¹, niesterowalna
inicjatyw¹, w której mo¿e wzi¹æ udzia³
ka¿dy cz³owiek, ka¿da grupa nieformalna, ka¿da szko³a, ka¿da organizacja i instytucja, która chce w tym
czasie przygotowaæ i przeprowadz¹
dzia³ania z zakresu edukacji globalnej- deklaruj¹ trenerzy Centrum Edukacji Obywatelskiej, kieruj¹c swoje
s³owa do wspó³pracuj¹cych z Fundacj¹ CEO szkó³.
Strzelecka grupa ,,Patrz i zmieniaj od roku dzia³aj¹ca w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych przyjê³a to
wyzwanie i sta³a siê zespo³em ani-

Przy³¹cz siê!
(do sprz¹tania)

Grupa uczniów ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich, funkcjonuj¹ca pod
nazw¹ Grupa Elektrodemonta¿, bierze udzia³ w konkursie Drugie ¿ycie
elektromieci (http://www.drugiezycieelektrosmieci.pl).
Jest to konkurs organizowany
przez Europejsk¹ Platformê Recyklingu. Celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy i wiadomoci rodowisk szkolnych i spo³ecznoci lokalnych w zakresie zasad postêpowania z ZSEE (zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym).
Konkurs ma charakter ogólnopolskiej,
miêdzyszkolnej rywalizacji zespo³owej o nagrodê GrandPrix EPR, gdzie
Zespó³ Konkursowy sk³ada siê z
uczniów jednej szko³y. Zespo³y
szkolne bior¹ce udzia³ w konkursie
maj¹ do wype³nienia zadania maj¹ce
na celu przeprowadzenie uczestników przez procesy decyzyjne i problemy realizacyjne zwi¹zane z zasadami postêpowania z ZSEE. Ostatnim zadaniem konkursu bêdzie zbiórka tego sprzêtu.
Na chwilê obecn¹ Grupa Elektrodemonta¿ zakoñczy³a II etap konkursu i w tej chwili jest na czele stawki,
wyprzedzaj¹c dru¿yny z takich miast
jak Warszawa, Zabrze, Gdañsk.
Przed zespo³em ze Strzelec Opolskich
jest najtrudniejsze zadanie  zbiórka
elektromieci.
W zwi¹zku z tym, chcielibymy
Pañstwa zachêciæ do udzia³u w orga-

nizowanej przez m³odzie¿ z ZSZ nr
1 zbiórce ZSEE, czyli Zu¿ytego
Sprzêtu Elektrycznego i Elektronicznego. Zbiórka odbêdzie siê 11 grudnia w ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich w godzinach od 8:00  16:00.
Natomiast 12 grudnia zbiórka bêdzie
przebiegaæ w piêciu punkach w
Strzelcach Opolskich. W tym dniu
elektroodpady bêdzie mo¿na oddawaæ na ulicy wierczewskiego w
punkcie zbiórki ZSEE; na placu Targowym; na ulicy Rychla; na placu
¯eromskiego oraz w ZSZ nr 1 w budynku przy ulicy Kociuszki.
Do czasu tej¿e akcji prowadzony
bêdzie dy¿ur telefoniczny w godzinach od 15:00  21:00 pod numerami telefonu:
504556079
509819271
508663331
Pomó¿my Grupie Elektrodemonta¿ wygraæ, a jednoczenie zróbmy
porz¹dki w domach i pozb¹dmy siê
elektromieci, które zawadzaj¹ nam
w domu. Poka¿my, ¿e Strzelce Opolskie mog¹ wygraæ nawet z tak du¿ymi miastami jak Warszawa czy
Gdañsk.
Patronami akcji s¹: Burmistrz
Miasta Strzelce Opolskie Tadeusz
Goc oraz Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich, a tak¿e Wydzia³ Gospodarki
Mieniem Komunalnym i Ochrony
rodowiska.
Grupa Elektrodemonta¿

Nowy zawód
- mechatronik
Bardzo m³od¹ dziedzin¹ techniki
jest mechatronika. Mechatronika jest
definiowana jako po³¹czenie mechaniki, elektroniki i informatyki do budowy struktur mechanicznych z ca³kowitym sterowaniem. Typowy system mechatroniczny rejestruje sygna³y, przetwarza je i wydaje impulsy, które
s¹ przetwarzane na przyk³ad na ruch
lub si³ê.
Mechatronika jest zawodem z
przysz³oci¹ poniewa¿ ka¿dy rozwijaj¹cy siê zak³ad produkcyjny posiada
maszyny programowane numerycznie
lub liniê produkcyjn¹ w pe³ni zautomatyzowan¹
W tym roku szkolnym w ZSZ nr 1
w Strzelcach Op. zosta³ otwarty nowy
kierunek- Technik mechatronik. Ten
nowy zawód cieszy siê nies³abn¹cym
zainteresowaniem uczniów i ich rodziców. Uczniowie naszej szko³y, dziêki
staraniom w³adz Powiatu Strzeleckiego oraz dyrekcji szko³y, mog¹ korzystaæ z profesjonalnej pracowni mechatroniki.
Stanowiska do badania sterowników, si³owników pneumatycznych i hydraulicznych s¹ warte zobaczenia dlatego ju¿ dzi zapraszamy na Dzieñ
Otwarty .
W programie dydaktycznym dla I
klasy technikum mechatronicznego s¹
wycieczki. Pierwsza z nich odby³a siê
na Uniwersytet Opolski do Instytutu
Fizyki na pokazy dowiadczeñ fizycznych Elektrycznoæ i magnetyzm.
Uczniowie mieli okazjê zapoznaæ
siê z genez¹ odkryæ zwi¹zanych z polem elektromagnetycznym oraz zaobserwowaæ je w dowiadczeniach fizycznych.
Maria Gebauer

Zakupy kontrolowane
Zbli¿aj¹ siê najpiêkniejsze w roku
wiêta, zbli¿aj¹ siê i wydatki Prezenty, potrawy, stroje sylwestrowe Wszystko to kusi nas jak co
roku i jak co roku mamy problem z
tym, by nie wydaæ za du¿o i nie ¿a³owaæ. Do wiat jeszcze trochê czasu,
wiêc warto spokojnie wszystko przemyleæ i ruszyæ na wi¹teczne zakupy wiadomie.
Po pierwsze zróbmy porz¹dki i
sprawdmy, co zosta³o nam z poprzedniego roku. Byæ mo¿e serwetek wi¹tecznych mamy w zapasie
du¿o, ozdoby choinkowe i stroiki
wymagaj¹ jedynie odkurzenia i niepotrzebne nam kolejne iloci wiecide³ek. Po drugie jak najwczeniej
zróbmy sobie listy  listê wi¹tecznych prezentów i listê niezbêdnych
produktów spo¿ywczych na wiêta.
Lista prezentów naprawdê pomaga.
Robi¹c sobie j¹ wczeniej, zastanówmy co komu mo¿emy kupiæ i gdzie.
Nie musimy potem na szybko kupowaæ drogich prezentów. Mo¿emy
porównywaæ ceny, mamy dostêp do
Internetu, s¹ strony porównywarki
cen w poszczególnych sklepach.
Maj¹c wiadomoæ, co chcemy kupiæ, trudniej bêdzie nam siê bêdzie
skusiæ na ró¿ne promocje i dziêki
temu mo¿emy unikn¹æ zakupu rzeczy niepotrzebnych. Z kolei lista
produktów spo¿ywczych u³atwi
nam tañszy zakup rzeczy niezbêdnych. wiêta to tylko parê dni i nie
musimy kupowaæ kilkakrotnie wiêcej ¿ywnoci. Pamiêtajmy ponadto o
tym, by:
- sprawdzaæ, czy promocja to naprawdê promocja (porównaæ cenê w
innym sklepie), sprawdzaæ czy gratis jest gratis (ile kosztuje produkt
bez ewentualnego gratisu),
- w zakupach nie kierowaæ siê zasad¹ patriotyzmu lokalnego. Czasem
w innym województwie jest du¿o taniej, a jeli mamy tam niewiele dalej warto sprawdziæ tam ceny. Pamiêtajmy jednak, ¿e im dalej wybierzemy
siê na zakupy, tym dalej bêdziemy
mieæ do sklepu w przypadku ewentualnych reklamacji,
- nie iæ g³odnym do sklepu  wtedy na pewno wszystkiego bêdziemy
chcieli spróbowaæ
- nie iæ zmêczonym do sklepu 
by szybciej nabyæ towary, decydowaæ siê bêdziemy na nie szybciej, co
nie zawsze wyjdzie nam na dobre,

- umiejmy mówiæ nie  i nie dajmy
siê kusiæ akwizytorom
Wiele osób decyduje siê na zakupy wi¹teczne przez Internet. Pamiêtajmy, by nie by³y to pochopne decyzje  sprawdzajmy opinie o firmie,
kupujmy od firmy, a nie od osoby
prywatnej, by mieæ prawa jako konsumenci. Rozpakowujmy towar przy
kurierze lub wiadkach, by w razie
problemów mieæ dowody. Zróbmy
zakupy odpowiednio wczeniej, by
na pewno mieæ prezent na wiêta.
Pamiêtajmy, ¿e przez Internet
mo¿emy zwróciæ towar bez podania
przyczyny i odst¹piæ od umowy w
terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
W sklepach tradycyjnych nie ma takiej mo¿liwoci, dlatego nie decydujmy siê na nic pochopnie. Jeli nie jestemy pewni  np. w przypadku
ubrañ, popromy o mo¿liwoæ przymierzenia w domu, wynegocjujmy
mo¿liwoæ zwrotu lub zamiany nieu¿ywanego towaru (potwierdzenie
na paragonie). Sprzedawca nie ma
obowi¹zku przyj¹æ zwrotu nieu¿ywanego towaru, ma jednak zawsze
obowi¹zek przyj¹æ reklamacjê, je¿eli
z towarem jest co nie tak. Rzecznik
konsumentów nie ma mo¿liwoci
zmusiæ sprzedawcê, by przyj¹³
zwrot lub zgodzi³ siê na wymianê
towaru na inny. Jest to dobra wola
sprzedawcy i nie zawsze sprzedawca jest chêtny, by j¹ okazaæ. A oto
przyk³ady z ostatniego okresu:
- Zjawi³a siê u Rzecznika konsumentka, która zakupi³a apaszkê, d³ugo decydowa³a siê na kolor  mia³a
dylemat miêdzy ciemn¹ zieleni¹, a
jasn¹ i wybra³a ciemn¹. Gdy wysz³a
z sklepu stwierdzi³a, ¿e jednak wybra³a za ciemny kolor, wróci³a wiêc i
poprosi³a o wymianê. Sprzedawca
nie chcia³ siê na to zgodziæ, mimo
prób Rzecznika
- Konsumentka zakupi³a spódnicê,
w sklepie wygl¹da³a rewelacyjnie,
jednak w domu absolutnie nie mog³a
zaakceptowaæ swojego widoku w lustrze. Chcia³a wymieniæ spódnicê na
inn¹. Sprzedawca nie zgodzi³ siê. Jednak po interwencji Rzecznika wyrazi³ na to zgodê, mimo i¿ nie musia³.
Udanych wiadomych wi¹tecznych zakupów ¿yczy Rzecznik
Konsumentów
Ma³gorzata P³aszczyk

Zaproszenie do udzia³u
w Narciarskim Rajdzie
Ch³opskim 2010
Po raz kolejny Starostwo Powiatowe w ¯ywcu, Urz¹d Gminy w Rajczy
oraz s³owackie gminy Skalité i Oèadnica, organizuj¹ XVIII Miêdzynarodowy i XLII Ogólnopolski Narciarski Rajd Ch³opski Rajcza  Zwardoñ - Skalité
 Oèadnica 2010. Impreza odbêdzie siê w dniach 28-31 stycznia 2010 roku.
W zwi¹zku z tym chcemy Pañstwa gor¹co zachêciæ do wziêcia udzia³u w
imprezie, s³owa zachêty kierujemy do tych, którzy uczestnicz¹ w Rajdzie od
wielu lat, jak równie¿ do tych, którzy jeszcze w Rajdzie nie uczestniczyli.
By³oby nam mi³o gdybycie Pañstwo zdecydowali siê na przyjazd do
Gminy Rajcza, gdzie przygotowujemy dla uczestników wiele atrakcji. Gor¹co zachêcamy do wziêcia udzia³u w Targach Ofert Turystycznych, na których bêdzie mo¿liwa promocja Pañstwa regionu. Mile widziane bêd¹ wszystkie grupy folklorystyczne, kabarety itp., dla których udostêpniony bêdzie
podest w pomieszczeniach targowych.
Tradycyjnie w ramach Rajdu organizowany jest dwudziestokilometrowy
X Otwarty Miêdzynarodowy Bieg Narciarski  Beskidy Bez Granic, któremu patronuje idea zacieniania wspó³pracy transgranicznej pomiêdzy Polsk¹
i S³owacj¹. W ramach Rajdu organizowane s¹ równie¿ dni kultury polskiej i
s³owackiej, na których wystêpuje wiele ró¿nych zespo³ów z Polski i S³owacji.
Serdecznie zapraszamy wiêc do wziêcia udzia³u w Rajdzie. Ramowy program imprezy, regulamin i wszystkie informacje zwi¹zane z Rajdem znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej www.zywiecczyzna.pl/rajdch³opski.

