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P O W I A T

Tym razem hejna³y i bigos myliwski
3 maja kolejny raz w ramach festiwalu 750-lecia Wincentego z Kielczy popo³udnie wype³nione by³o
wydarzeniami. Tym razem zwi¹zanymi z obchodami 80-lecia Lasów
Pañstwowych. Festyn rozpocz¹³ siê
trochê nietypowo, bo zamiast wstêgi
przecinano drewnian¹ belkê. W zabytkowej chacie mo¿na by³o podziwiaæ bogat¹ wystawê przyrodniczo
 ³owieck¹: oprócz ciekawych fotografii, wypchane trofea myliwskie ma³e ssaki  wydrê czy borsuka, za
z ciekawszych ptaków g³uszca, s³onkê czy cietrzewia, a tak¿e g³owê dzika, poro¿a jeleni i wiele innych ciekawych okazów.
Myliwi przygotowali pyszny
bigos, smalec z dzikiej wini, nie zabrak³o równie¿ kiszonych ogórków.
By³o co dla oczu, ¿o³¹dka ale i ucha.
Po po³udniu na placu kocielnym,

przy figurze Matki Boskiej Fatimskiej po wczeniejszym nabo¿eñstwie majowym, które uwietni³a zaproszona przez proboszcza Kielczy
m³odzie¿owa orkiestra dêta ze wibia, zebrali siê licznie mieszkañcy i
gocie, by wys³uchaæ zespo³u sygnalistów lenych Waltornia z Nadlenictwa Zawadzkie.
Ciekawym wydarzeniem okaza³a siê równie¿ niedziela - 25 kwietnia. W kociele parafialnym w Kielczy wyst¹pi³ Zespól Muzyki Dawnej DEKAMERON, w którego repertuarze znalaz³y siê pieni Wincentego z Kielczy a tak¿e inne redniowieczne pieni zarówno polskie jak i
niemieckie. Tego popo³udnia oprócz
koncertu dzia³o siê o wiele wiêcej. Na
placu przy zabytkowej chacie rozbili swój obóz cz³onkowie Opolskiego
cd. na str. 8

Jestemy s¹siadami
Warsztaty psychoedukacyjne dla
uczniów pod has³em Wiem, co robiê
- dbam o zdrowie! stanowi³y kolejny cykl spotkañ w ramach projektu
integracyjnej wspó³pracy Jestemy
s¹siadami pomiêdzy Publicznym
Gimnazjum w Lenicy, a Gimnazjum
przy Orodku Szkolno - Wychowawczym. Tym razem uczniowie obu
placówek rozwijali umiejêtnoci i
zdobywali wiedzê o tym, jak lepiej
mo¿na troszczyæ siê i skuteczniej
dbaæ o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
Tematyczne zajêcia warsztatowe
zosta³y zaprojektowane i przeprowadzone przez psychologa Orodka
Szkolno-Wychowawczego Ma³gorzatê Kaduk. Uczestnicy spotkañ
uczyli siê co to jest stres, jakie s¹ jego
objawy oraz jak skutecznie mo¿na
zapobiegaæ negatywnym skutkom
tego stanu. Opracowywali Katalog
Antystresowy, czyli wykaz zachowañ, które mog¹ byæ pomocne, gdy
zachodzi potrzeba roz³adowania napiêæ prze¿ywanych w ró¿nych codziennych sytuacjach przez dzieci i
m³odzie¿.

Na kolejnych zajêciach dziewczêta i ch³opcy zdobywali wiedzê i æwiczyli umiejêtnoci rozpoznawania i
rozwi¹zywania konfliktów rówieniczych, dochodz¹c do porozumienia
metod¹ negocjacji opartych na wspó³pracy sk³óconych stron.
Ostatnie spotkanie s³u¿y³o wymianie informacji i ju¿ nabytych dowiadczeñ o sposobach dbania o zdrowie. Uczestnicy warsztatów mieli
tak¿e okazjê, aby zachêciæ swoich rówieników do unikania zachowañ
ryzykownych. Wykonali indywidualnie lub zespo³owo projekty plakatów, komiksów lub znaków ostrzegawczych, rysuj¹c lub komponuj¹c
prace plastyczne o sposobach utrzymania zdrowia w dobrej kondycji.
Zajêcia odbywa³y siê w mi³ej i
twórczej atmosferze. M³odzie¿ ucz¹ca siê w systemie kszta³cenia ogólnodostêpnego i szko³y specjalnej mia³a
po raz kolejny okazjê, aby spotkaæ
siê, uczyæ, wzajemnie wymieniaæ dowiadczeniami i przekonaæ, ¿e wspólnie mo¿na du¿o zrobiæ.
Ma³gorzata Kaduk

II miejsce w województwie dru¿yny
pi³ki rêcznej z LO w Zawadzkiem
7-IV-2004 w sali Szko³y Podstawowej nr 29 w Opolu odby³ siê
turniej fina³owy o mistrzostwo
województwa szkó³ ponadgimnazjalnych w pi³ce rêcznej. Nasza
dru¿yna w sk³adzie: Daniel Janik,
Patryk Ca³usek, Adam Skrabania,
Kamil Ziaja, Micha³ Biernat-Birkowski, Tomasz Kandora, Micha³
Kudela, Szymon Kubal, Kamil Sa-

wicki zajê³a II miejsce ulegaj¹c tylko dru¿ynie z Grodkowa. Oto wyniki poszczególnych spotkañ:
Ozimek  Grodków
Opole  Zawadzkie
Ozimek  Opole
Zawadzkie  Grodków
Ozimek  Zawadzkie
Grodków  Opole

12 : 30
20 : 23
16 : 22
13 : 23
20 : 28
20 : 12

Sukcesy biologów
i ekologów
z Zespo³u Szkó³
w Strzelcach Op.
15 kwietnia w M³odzie¿owym
Domu Kultury w Opolu odby³ siê
fina³ wojewódzki IV KONKURSU
BIOLOGICZNEGO dla gimnazjalistów, do którego przyst¹pi³o 38
zawodników z Opolszczyzny.
Uczestnicy najpierw musieli rozwi¹zaæ 30 zadañ testowych. Siedemnastu najlepszych przesz³o do
czêci praktycznej. Pierwsze miejsce zdoby³a Alina Tubek, uczennica III klasy Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Zespole Szkó³ w Strzelcach Op.
Zdoby³a 90% ogólnej liczby punktów i uzyska³a tytu³u laureata Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, który zwalnia z koñcowego
egzaminu gimnazjalnego w czêci
matematyczno-przyrodniczej. Cieszy równie¿ fakt, ¿e na piêciu laureatów a¿ czterech uczêszcza do
szkó³ w naszym powiecie.
***
17 kwietnia w II LO w Kêdzierzynie-Kolu odby³ siê fina³ wojewódzki OLIMPIADY WIEDZY
EKOLOGICZNEJ szkó³ ponadgimnazjalnych. Zwyciêzc¹ zosta³
Micha³ Puchowski, uczeñ Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. W³. Broniewskiego w Strzelcach Op., a
drugi reprezentant tej szko³y Adam Pietrowski zaj¹³ szóste miejsce. Do fina³u ogólnopolskiego zakwalifikowa³o siê siedmiu uczniów,
w tym wspomniana dwójka ze
strzeleckiego liceum. Dziêki uzyskanym wynikom zapewnili sobie
oni wstêp bez egzaminów na studia wy¿sze na wytypowanych
uczelniach w ca³ej Polsce. Fina³
olimpiady zaplanowano w dniach
4-6 czerwca br. w Ustroniu. Trzymamy kciuki i ¿yczymy najwy¿szych laurów.
Ilona Piontek

English Teaching
Uczennica klasy czwartej Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Strzelcach
Op., Agata Mielcarz, zajê³a pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie English Teaching
zorganizowanej przez Nidzick¹
Fundacjê Rozwoju Nida, PolskoAmerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci oraz Fundacjê Kociuszkowsk¹. Fina³ odby³ siê 27 marca.
Agata od pocz¹tku by³a najlepsza z jêzyka angielskiego, podkrela Maria Gomo³a nauczycielka przedmiotu prowadz¹ca laureatkê od pierwszej klasy liceum. Do
sukcesu przyczyni³a siê tak¿e Dominika Lelicka ucz¹ca konwersacji w jêzyku angielskim.
Wyjazd do Stanów Zjednoczonych na szeciotygodniowe stypendium w Instytucie Jêzyka Angielskiego Uniwersytetu Pace
ko³o Nowego Jorku jest pierwsz¹
tak znacz¹c¹ nagrod¹ w historii
szko³y. Bior¹c pod uwagê nowy,
mia³y i ambitny system nauczania wprowadzony w naszym Liceum od 2002 roku, mo¿na byæ
przekonanym, ¿e takich olimpijczyków jak Agata bêdzie zdecydowanie wiêcej.
Pawe³ Gomo³a

S T R Z E L E C K I

Kolejny sukces gimnazjalistów
z Zespo³u Szkó³
24 marca w Opolu odby³ siê
land uplasowa³ siê na szóstym
fina³ Wojewódzkiego Konkursu
miejscu, natomiast Koleta popraJêzyka Niemieckiego dla Gimnawi³a swoj¹ czwart¹ pozycjê z zezjalistów. Uczniowie strzeleckiego
sz³ego roku i zajê³a trzeci¹ lokatê.
Gimnazjum z Oddzia³ami DwujêAdriana mia³a mniej szczêcia i nie
zycznymi udowodnili po raz kouda³o jej zakwalifikowaæ siê do
lejny, i¿ nale¿¹ do czo³ówki w woczêci ustnej, uzyska³a jednak
jewództwie. Do fina³u konkursu
tytu³ laureata.
organizowanego przez TowarzyRobert Stelmach
stwo Spo³ecznoKulturalne Niemców zakwalifikowa³y siê trzy osoby: Koleta Dudek
(opiekun mgr Robert Stelmach),
Adriana Rokita
oraz Roland Sznura (opiekun mgr
Artur Go³dyn). W
eliminacjach gminnych Koleta zajê³a pierwsze miejsce, Adriana drugie, a Roland szóste.
Podobnie jak w
zesz³ym roku
uczestników fina³u czeka³ test na
rozumienie ze s³uchu oraz rozumienie tekstu pisanego. Sporód 73
uczniów bior¹Zuzanna Donath  Kasiura (w rodku),
cych udzia³ w finaorganizator konkursu wraz z Kolet¹ i Rolandem.
le konkursu Ro-

Konkurs matematyczny
7 kwietnia uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Strzelcach Opolskich, wziêli udzia³ w VIII Krapkowicko  Kêdzierzyñsko  Kozielskim Konkursie Matematycznym
Szkó³ Ponadgimnazjalnych.

Dru¿yna uczniów klasy pierwszej,
w sk³adzie: Mateusz Kocem oraz
Bartosz Piwowarczyk, zajê³a 3
miejsce w kategorii klas pierwszych liceum.
Ilona Hajduk

PHARE 2002 ruszy³o
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3.Regionalny program Wsparcia
Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw
- Przedsiêbiorczoæ w Polsce
Regionalny Program bêdzie obejmowa³ 13 województw, poni¿sze zestawienia pokazuje szczegó³owe informacje o wszystkich programach regionalnych. W ramach tego komponentu przewiduje siê 3 dotacje na us³ugi doradcze oraz dotacje na inwestycje:
* Program Rozwoju Przedsiêbiorstw - planowana wysokoæ dotacji od 500 do 5000 euro, jednoczenie
nie wiêcej ni¿ 50% kosztów kwalifikowanych
TERMINY: 30.08.04, 08.11.04,
15.12.04, 10.01.05, 28.02.05
* Program Rozwoju Przedsiêbiorstw Eksportowych - planowana
wysokoæ dotacji od 500 do 10 000

euro jednoczenie nie wiêcej ni¿ 50%
kosztów kwalifikowanych
TERMINY: 26.07.04, 30.08.04,
06.10.04, 22.11.04, 04.01.05,
07.02.05, 14.03.05
* Technologie Informatyczne dla
przedsiêbiorstw - planowana wysokoæ dotacji od 1000 do 10 000 euro
jednoczenie nie wiêcej ni¿ 50%
kosztów kwalifikowanych
TERMINY: 06.08.04, 27.09.04,
25.10.04, 29.11.04, 17.01.05,
01.03.05,
* Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - planowana wysokoæ dotacji
od 2000 do 50 000 euro jednoczenie
nie wiêcej ni¿ 50% w pozosta³ych
regionach objêtych programem.
TERMINY: 12.07.04, 16.08.04,
13.09.04

Sprostowanie
W poprzednim numerze gazety przy prezentacji oferty Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem b³êdnie podany zosta³ adres szko³y. Gor¹co za to
przepraszamy Dyrekcjê, grono pedagogiczne, uczniów ZSZ oraz wszystkich
Czytelników. Poni¿ej podajemy w³aciwe dane.
ADRES SZKO£Y
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
ul. Opolska 2, 47-120 Zawadzkie tel. (0 77) 4 616 541
www.wodip.opole.pl/~zsz_zawadzkie
zsz_zawadzkie@wodip.opole.pl

