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P O W I A T

I Wojewódzki Konkurs
Wiedzy Technicznej

24 marca 5 najlepszych uczniów
gimnazjów Zespo³ów Szkó³ Specjalnych z województwa opolskiego
konkurowa³o w zakresie szeroko pojmowanej wiedzy technicznej zarówno teoretycznej jak i praktycznej.
Konkurs zosta³ sfinansowany z funduszy Kuratorium Owiaty w Opolu i Gminnego Zarz¹du Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci w Strzelcach Op. A
odby³ siê w Zespole Szkó³ Specjalnych w Strzelcach, w pracowni przystosowanej do prowadzenia zajêæ
technicznych, pod okiem jury  nauczycieli z tej¿e placówki: Gra¿yny
Semeniuk i Bernarda Janochy. Nad
ca³oci¹ merytoryczn¹ wydarzenia
czuwa³a dyrektor Dorota £akis.
Uczniowie mieli za zadanie w czêci
teoretycznej rozwi¹zaæ test obejmuj¹cy zagadnienia z obróbki metalu,
drewna i tworzyw sztucznych, szycia, introligatorstwa, ¿ywienia i gospodarstwa domowego oraz wychowania komunikacyjnego. Natomiast
w fazie praktycznej uczniowie musieli wykonaæ za pomoc¹ udostêpnionych narzêdzi i szablonu element
z metalu. I w tym etapie najwa¿niejszym kryterium nie by³ czas wykonania, ale dok³adnoæ czyli zgodnoæ
wykonania z rysunkiem technicznym, estetyka, stosowanie siê do
przepisów BHP, a tak¿e zachowanie
porz¹dku na stanowisku pracy podczas samego procesu wykonania.
- Zasadnicz¹ ide¹ konkursu jest rozwijanie wród naszych wychowanków zami³owania do
techniki i pobudzanie
ich wyobrani technicznej. To z kolei
stanowi dobr¹ lekcjê
przygotowania do
zawodu i samodzielnej pracy. Ale na co
dzieñ nie zawsze jest
³atwo, czêsto borykamy siê z najwa¿niejszym problemem, jakim jest brak
rodków na zakup
materia³ów niezbêd-

nych do prowadzenia zajêæ technicznych. Bez nich ani rusz, staram siê
wiêc pozyskiwaæ je ze róde³ prywatnych  stwierdza B. Janocha.
Uczniowie pytani o stopieñ trudnoci testu odpowiadali, ¿e nie by³ zbyt
skomplikowany, ale równoczenie
twierdzili, ¿e konkurencja jest silna.
- Moj¹ pasj¹ jest motoryzacja, mam
na swoim koncie technicznego dorobku ulepszenie silnika dwusuwowego
motoroweru marki Romet, nie bojê
siê wiêc zadañ z zakresu techniki,
majsterkowanie to moje hobby 
mówi Józef Sacher z Gimnazjum ZSS
w Krapkowicach.
- A ja na co dzieñ pomagam w pracach stolarskich zarówno w domu, jak
i w samej stolarni  dodaje 17-letni
Mateusz £¹cki z Gimnazjum w ZSS
w Nysie.
Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ Adrian
Sacha z Gimnazjum w Zespole Szkó³
Specjalnych w Prudniku, pozostali
uczniowie zajêli kolejno nastêpuj¹ce
miejsca:
II  Mateusz £¹cki z Gimnazjum w
Zespole Szkó³ Specjalnych w Nysie
III  Pawe³ Hac z Gimnazjum w Zespole Szkó³ Specjalnych w G³ubczycach
IV  Józef Sacher z Gimnazjum w
Zespole Szkó³ Specjalnych w Krapkowicach
Poza konkurencj¹ w konkursie bra³
równie¿ udzia³ przedstawiciel gospodarzy Mateusz Ko³odziejczyk.

Dzieñ otwartych drzwi

25 marca 2004 r. to szczególny
dzieñ w Zespole Szkó³ Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Op. Nie rozbrzmiewa³ dzwonek na lekcje, nie by³o te¿
zwyk³ych zajêæ, a mimo to w salach
by³o gwarno, a na korytarzach t³ocznie. Tego w³anie dnia szko³a prezentowa³a siê przysz³ym absolwentom gimnazjów. W czasie Drzwi
otwartych mogli oni zobaczyæ sale
lekcyjne z nowoczesnymi rodkami
dydaktycznymi i sprzêtem audiowizualnym, bogate zbiory biblioteki
szkolnej, pracownie przedmiotowe,
si³owniê i salê gimnastyczn¹. Szczególn¹ wagê gimnazjalistów skupia³a
pracownia wyposa¿ona w obrabiarki sterowane numerycznie.
Przed uczniami trzeciej klasy
gimnazjum trudny wybór. Z jednej
strony drêcz¹ pytania, co chcia³bym
robiæ w przysz³oci, kim chcieliby
tak naprawdê zostaæ? Z drugiej za
strony nale¿a³oby zastanowiæ siê nad
przysz³oci¹ - jak kreuje siê rynek
pracy, w jakim kierunku zmierza, na
jakie zawody bêdzie popyt w momencie skoñczenia szko³y?

Na takie i
inne pytania
stara opowiedzieæ Eugeniusz Szymaniec, dyrektor
ZSZ nr 1 w
Strzelcach Op.
W swojej ofercie ZSZ nr 1
ma 6 zawodów
Technikum (na
25 zawodów
mo¿liwych na
terenie woj.
opolskiego), 4
profile w Liceum Profilowanym, kilkanacie zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Nowe
kierunki, nowe profile tworzy siê tu
w sposób dok³adnie przemylany i
sprawdzony. Ponadto uczniowie w
tej szkole ucz¹ siê na najnowoczeniejszym sprzêcie.
Najbardziej oblegane w poprzednich latach kierunki to technikum
ekonomiczne, które szczególnym powodzeniem cieszy siê wród dziewcz¹t, za wród
ch³opców to
technikum mechaniczne o
specjalizacji
obróbka skrawaniem z programowaniem
obrabiarek sterowanych numerycznie.
Jak bêdzie
w tym roku?
Co z nowymi
kierunkami:
technik spedytor oraz liceum

o profilu socjalnym? Otó¿ i te kierunki ciesz¹ siê zainteresowaniem. Aniê
Piszniok z gimnazjum w Szymiszowie interesuje profil socjalny, co uzasadnia tym, i¿ w przysz³oci chcia³aby zajmowaæ siê osobami starszymi,
chorymi. Po tej szkole ma zamiar pracowaæ w Domu Pomocy Spo³ecznej
lub Orodku Pomocy Spo³ecznej. Natomiast Roberta Fidyka z gimnazjum
dwujêzycznego ze Strzelec Op. interesuje zawód technika spedytora, gdy¿
w przysz³oci najbardziej chcia³by
pracowaæ w Urzêdzie Celnym.
Na koniec zapyta³am jeszcze dyrektora: jak zareklamowa³by w paru
s³owach ZSZ nr 1 w Strzelcach Op.?
E. Szymaniec: - ZSZ to szko³a z
klas¹, szko³a bez na³ogów. Tutaj
wszystkie kierunki znajduj¹ swoich
kandydatów o czym wiadczy fakt,
i¿ obecnie kszta³ci siê tu ponad 500
uczniów. Nale¿y równie¿ zasygnalizowaæ, co ju¿ wielokrotnie mówi³em,
¿e wartoæ zak³adu mierzy siê jakoci¹ i iloci¹ wykonanej produkcji,
wartoæ szko³y natomiast mierzy siê
jakoci¹ i iloci¹ absolwentów.
J.G.

wiêta za pasem...

V turniej siatkówki zakoñczony
Zwyciêzcami V
Turnieju
Pracowników Samorz¹dowych w
Pi³ce Siatkowej zostali ubieg³oroczni
obroñcy
tytu³u 
dru¿yna z gminy Zawadzkie.
Na dalszych pozycjach uplasowa³y siê kolejno zespo³y: z partnerskiego powiatu Soest z Pó³nocnej
Nadrenii Westfalii i Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu.
W tym roku gospodarze, Powiat
Strzelecki, zajêli nieco gorsz¹ 6
pozycjê. Ponadto w siatkarskich
zmaganiach bra³y udzia³ ekipy z
gmin: Izbicko, Jemielnica, Lenica i Strzelce Opolskie oraz z Urzêdu Marsza³kowskiego w Opolu, w
sumie dziewiêæ
dru¿yn.
Zgodnie ze
zwyczajem lat
poprzednich organizatorzy - na
podstawie opinii
sêdziów - postanowili wy³oniæ
te¿ najlepszego
zawodnika turnieju. Tu równie¿ bez niespodzianek: po trofeum siêgn¹³ drugi raz z rzêdu

S T R Z E L E C K I

radny Miasta i Gminy Zawadzkie 
Jerzy Koronczok. Przy wyrównanym poziomie dru¿yn, o punktacji i
koñcowych wynikach decydowa³a
wiêksza skutecznoæ. Gra by³a zaciêta, jednak wszystko odbywa³o siê
na zasadach fair play.
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego, po
raz pi¹ty organizator imprezy, w tym
roku postanowi³ przyznaæ jednakowe nagrody wszystkim dru¿ynom,
uczestnicz¹cym w turnieju: ka¿da
otrzyma³a pi³kê do siatkówki, pami¹tkowy dyplom i puchar, którego
wielkoæ wiadczy³a o zajêtej pozycji. Zwyciêski zespó³ i najlepszy zawodnik dodatkowo zostali nagrodzeni
upominkami od sponsora - Banku
Spó³dzielczego w Lenicy.
Najwa¿niejszym w ca³ej imprezie jest fakt, ¿e wszystkim uczestnikom dopisywa³ humor, a to z kolei
ukszta³towa³o przyjemn¹ atmosferê
nie tylko podczas rywalizacji na boisku, ale równie¿ poza nim.
isa

Dwa tygodnie temu w imieniu
Domu Kultury i Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich zapraszalimy Pañstwa na konkurs
zdobienia jaj wielkanocnych i kiermasz ozdób wi¹tecznych. Pora zdaæ
relacjê.
W tym roku najpiêkniejsze, tradycyjnie zdobione kroszonki wykona³a pani Krystyna Kotyrba z Kro-

nicy, która otrzyma³a z r¹k Wicestarosty
Strzeleckiego Józefa
Swaczyny nagrodê dla
najlepszej kroszonkarki powiatu. Nie zapomniano zreszt¹ o pozosta³ych uczestnikach - wszyscy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody. Co
ciekawe wród kilkudziesiêciu uczestników znaleli siê
ponownie mieszkañcy Szczedrzyka! Widaæ wiêc, ¿e konkurs
przekracza nie tylko granice
gminy, ale i powiatu. Naprawdê
dobrze wró¿y tej piêknej tradycji iloæ m³odych osób staj¹cych
do konkursu.
Wiele stracili ci, którzy nie
wst¹pili tamtej niedzieli na kiermasz do Domu Kultury. Oprócz
mo¿liwoci zobaczenia przy

pracy najlepszych krosznkarzy ominê³a ich równie¿ szansa zakupu przepiêknych ozdób wielkanocnych wykonanych przez podopiecznych szkó³
specjalnych i jednostek pomocy spo³ecznej.
By³o w czym wybieraæ: od tradycyjnych palm po zabawne watolinowe baranki, a wszystko to okraszone
symboliczn¹ cen¹ i wiadomoci¹, ¿e
pomaga siê potrzebuj¹cym.
bb

Budowa dworca kolejowego w Strzelcach
W trakcie budowy odcinka kolejowego z Opola do Bytomia w 1878
roku, wybudowano w Strzelcach
dworzec kolejowy. Tak jak na pozosta³ych stacjach tej trasy wybudowany zosta³ z czerwonej ceg³y klinkierowej. W latach 30-tych XX wieku,
mimo powolnego rozwoju motoryzacji, kolej by³a w dalszym ci¹gu najwiêkszym przewonikiem pasa¿erów
i towarów i z tego wzglêdu ma³y dworzec nie spe³nia³ ju¿ funkcji, jakiej
oczekiwali od niego pasa¿erowie i
dyrekcja kolei.
W 1935 r. zosta³ ca³kowicie zmodernizowany. Budynek i jego otocze-

nie robi³y odpowiednie wra¿enie na
przybyszach, tak¿e mieszkañcy Strzelec Opolskich mogli byæ dumni ze
swej wizytówki. Jedynie nieliczne l¹skie miasta mog³y siê poszczyciæ tak
okaza³ym i funkcjonalnym dworcem.
W dworcowej restauracji malarz Kowalski z Wroc³awia przestawi³ symbolicznie ciekawostki architektury i
zabytki miasta. Stamt¹d te¿ prowadzi³o wyjcie do zadbanego ogrodu,
w którym przy piwie, pod drzewami,
mo¿na by³o wyczekiwaæ na swój poci¹g.
Aby mieszkañcom z po³udniowej
czêci powiatu umo¿liwiæ przyjazd do

miasta, zdecydowano siê w tym czasie
na budowê odcinka do Kêdzierzyna
przez Lenicê. Ze wzglêdu na nierównoci terenu, budowa jego by³a bardzo pracoch³onna i kosztowna 1.500.000 m3 ziemi musia³o byæ przemieszczone. Do dzi mo¿na podziwiaæ
ten malowniczy odcinek kolei - wysokie wiadukty i g³êbokie w¹wozy w rejonie Góry w. Anny. Koszt budowy
wyniós³ 10 mln RM. Przesz³o 800 osób
pracowa³o przy tej inwestycji. Jej realizacja trwa³a 3 lata, od 10 czerwca
1933  10 czerwca 1936. W tym te¿
czasie wybudowano w Strzelcach trzeci peron.
Krzysztof Ralla

