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1 pa�dziernika rozpoczê³y siê za-
jêcia dla uczniów szkó³ zawodowych
powiatu w ramach kilkakrotnie
wspominanego na ³amach naszego
dwutygodnika projektu �Przysz³y
absolwent � fachowiec. Uczeñ szko-
³y zawodowej z miêdzynarodowy-
mi certyfikatami�.

W ramach rekrutacji do udzia³u
zakwalifikowano 84 uczniów z Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych Nr1 w
Strzelcach Opolskich, Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Zawadzkiem oraz
Technikum Zawodowego przy Spo-
³eczno O�wiatowym Stowarzysze-
niu Menad¿erów. Zostali oni podzie-
leni na grupy, zale¿ne od specyfiki
szkolenia: spawania metod¹ MAG
bêd¹ siê uczyæ w czterech 10 osobo-
wych grupach, uprawnienia do eks-
ploatacji sieci, instalacji i urz¹dzeñ
elektrycznych do 1 kV w dwóch 15

Projekt wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego

osobowych a jêzyka niemieckiego na
poziomie zawodowym w jednej. Dla
uczniów ze szko³y w Zawadzkiem
zorganizowano przejazd na zajêcia,
które odbywaj¹ siê w Strzelcach w
Zespole Szkó³ Zawodowych Nr1
przy ul. Powstañców �l¹skich.

Przed naszymi kursantami wiele
pracy, bo oprócz trudnych egzami-
nów koñcowych niema³o wysi³ku
bêd¹ musieli w³o¿yæ w same zajêcia.
Kto ma w¹tpliwo�ci niech rzuci okiem
na ich rozk³ad zajêæ w dziale OFER-
TA SZKOLENIOWA na stronie
www.paf.powiatstrzelecki.pl. Robi
wra¿enie, prawda?

Jak sobie radz¹ z nawa³em obo-
wi¹zków sprawdzimy jeszcze w tym
roku i damy im szansê by podzielili
siê wra¿eniami z naszymi czytelni-
kami.

Maturzy�ci Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych nr 1 w Strzelcach Opol-
skich w dniu 24.09.2008 r. byli
uczestnikami Opolskiego Salonu Ma-
turzystów � Perspektywy 2008.

Uczniowie klas III LPs, IV Tm,
IV Tel, IV Tek a, IV Tek b i IV Th
odwiedzili stoiska, przy których
mogli zdobyæ informacje dotycz¹ce
ró¿nych uczelni opolskich, wroc³aw-
skich, katowickich, a tak¿e Gdyñskiej
Szko³y Morskiej. W�ród uczelni opol-
skich du¿ym zainteresowaniem cie-
szy³a siê Politechnika Opolska, Szko-
³y Jêzykowe, Medyczne, Ekono-
miczne i Wojskowe a tak¿e Uniwer-
sytet Opolski.

Nasi uczniowie interesowali siê
równie¿ zagadnieniami dotycz¹cymi
matury 2009.Przyszli absolwenci
klas III LPs i IV Tm uczestniczyli w
spotkaniu z przedstawicielkami OKE
z Wroc³awia. Us³yszeli i zobaczyli
(rzutnik multimedialny) wiele wa¿-
nych informacji dotycz¹cych egzami-
nu maturalnego z jêzyka polskiego.

Spotkanie na Politechnice Opolskiej

W dalszej czê�ci pobytu na Politech-
nice Opolskiej wziêli udzia³ w spo-
tkaniu, na którym przedstawiciele po-
szczególnych uczelni opolskich pre-
zentowali ich walory. Po zakoñcze-
niu spotkania uczniowie zaopatrzeni
w cenne informacje w formie broszur,
ulotek, folderów itp. udali siê w dro-
gê powrotn¹ do Strzelec Opolskich.

Wyjazd okaza³ siê owocny, poniewa¿
niezdecydowani uczniowie w sposób
�wiadomy mogli dokonaæ w³a�ciwe-
go wyboru na egzamin maturalny
przedmiotów wybranych i dodatko-
wych. Dokonywali wyboru ju¿ pod
przysz³e kierunki dalszego kszta³ce-
nia.

Danuta Kyc

27 wrze�nia 2008r odby³ siê �V
Festyn Rodzinny� w zawadczañskiej
szkole podstawowej. Ta impreza na
sta³e zapisa³a siê w naszym kalenda-
rzu � dzieci, rodzice i nauczyciele nie
wyobra¿aj¹ sobie ostatniej soboty
wrze�nia bez wspólnych zabaw, kon-
kursów i degustacji ciast, placków,
czy gofrów. Jak co roku pogoda nam
dopisa³a � prawdê mówi¹c to praw-
dziwy cud, po dwóch deszczowych
tygodniach, prawdziwie letni dzieñ!
Wszyscy zadbali o wspania³¹ atmos-
ferê. Na scenie prezentowa³y siê ama-
torskie grupy teatralne �Mali akto-
rzy�, �S³owo�, zespó³ wokalno-mu-
zyczny �Nutki�. Atrakcj¹ by³y po-
pisy taneczne Julii Kwiatek, która

V  FESTYN  RODZINNY
zaprezentowa³a uk³ady w stylu tañ-
ca wspó³czesnego.

Ogromn¹ popularno�ci¹, jak co
roku, cieszy³y siê rodzinne konkur-
sy typu: �Familiada rodzinna�, kon-
kurs plastyczny �Popo³udnie z ro-
dzin¹� i potyczki matematyczne �Ja
te¿ potrafiê� oraz �Rodzinny tor
przeszkód�.

Nowe, ciekawe konkurencje do
programu festynu wprowadzi³ Klub

M³odego Europejczyka � uczestnicy
zorganizowali rodzinne rozgrywki w
tenisie sto³owym, prawdziwym hi-
tem okaza³y siê �Wybory Miss i
Mistera Szko³y� oraz konkurencja
taneczna pod has³em � Ca³a szko³a
tañczyæ mo¿e!�.

Wielkim zainteresowaniem, nie
tylko ³asuchów cieszy³ siê konkurs
na najbardziej oryginalny wypiek.
Konkurencja by³a du¿a � 56 ciast! Za
najbardziej oryginalne uznano ciasta:
�Szko³a� � p. Krystyny W¹sik

�Motyl� � p. Iwony Kwiatek
�Ksi¹¿ka� � Lidi Jureczko
�Tort Wie¿a� � p. Wies³awy Stê-

pieñ

Te arcydzie³a sztuki cukierniczej
zosta³y zlicytowane przez uczestni-
ków festynu.

Nadmiar pysznych kalorii mo¿-
na by³o spaliæ w parku szkolnym,
gdzie licealna grupa ACTIVA prowa-
dzi³a atrakcyjne gry i zabawy dla
dzieci.

W tym roku na naszych go�ci:
Burmistrza Zawadzkiego M. Sta-
chowskiego, Kierownika Ref. O�wia-
ty i Wych. p. M. Kaczanowskiego
oraz Przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców
p. B. M³ocek. czeka³a zaraz przy
wej�ciu mi³a niespodzianka� zosta-
li przywitani w piêknej gwarze �l¹-
skiej przez K. ¯y³kê oraz Sandrê i
Ines, które ubrane by³y w stroje �l¹-
skie.

Akcentem regionalnym by³ rów-
nie¿ bogaty, tradycyjny stó³ �l¹ski,
na którym nie zabrak³o okr¹g³ego bo-
chenka chleba, smalcu i ogórków ki-
szonych. W tle mo¿na by³o podzi-
wiaæ wystawê fotograficzn¹ �Cztery
pory roku w moim regionie� � w tym
roku Monika W¹sik zaprezentowa³a
cykle: �Znikaj¹ce zawody�, �Drew-
niane ko�cio³y�, �Zespó³ �l¹sk�.

S¹dz¹c po u�miechu na twarzy,
mi³ych komentarzach i impreza siê
uda³a.

Jest to dowód, ¿e nauczyciele,
dzieci i rodzice w naszej szkole po-
trafi¹ razem wspó³pracowaæ, bawiæ
siê.

Obserwatorzy z Klubu M³odego
Europejczyka

Powiatowe  Centrum  Pomocy
Rodzinie  w  Strzelcach  Opolskich
informuje  mieszkañców  Powiatu
Strzeleckiego o  mo¿liwo�ci  skorzy-
stania  z bezp³atnej pomocy psycho-
logicznej, terapeutycznej oraz praw-
nej organizowanej od maja do listo-
pada 2008 r. w siedzibie Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Opolskich przy ul. Chro-
brego 5.

Poradnictwo realizowane w ra-
mach zadania publicznego pod nazw¹

Po poradê do PCPR
�Profilaktyka i rozwi¹zywanie pro-
blemów uzale¿nieñ oraz przeciwdzia-
³anie przemocy w  rodzinie w zakre-
sie kompleksowych oddzia³ywañ te-
rapeutycznych i/lub pomocowych
wobec osób doznaj¹cych przemocy
w rodzinie, w tym osób doznaj¹cych
wykorzystywania seksualnego po-
przez udzielanie pomocy psycholo-
gicznej, terapeutycznej i prawnej�
dotowane jest przez Samorz¹d Wo-
jewództwa Opolskiego.

Indywidualny termin spotkañ

z psychologiem, terapeut¹

oraz prawnikiem

nale¿y uzgodniæ osobi�cie

w siedzibie �Centrum�

w Strzelcach Opolskich

przy ul. Chrobrego 5 pokój nr 4

lub telefonicznie

pod numerem 077-461-33-81.

Rodzinna Sobota w PSP w Zawadzkiem


