
5P O W I A T   S T R Z E L E C K I

NA PODBUDOWIE ZASADNICZEJ SZKO£Y ZAWODOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH

W STRZELCACH OPOLSKICH

Dokumenty w sprawie przyjêcia nale¿y sk³adaæ w sekretariacie
w terminie od 5 lipca do 13 sierpnia.

- �wiadectwo ukoñczenia zasadniczej szko³y zawodowej,
- podanie o przyjêcie,
- dwie fotografie,
Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w systemie zaocznym �w sobotê � niedzielê 2-
3 razy w miesi¹cu.

ZESPÓ£  SZKÓ£  OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
UL. KRAKOWSKA 38, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

TEL./FAX. (0-77) 461-22-25
EMAIL: zsostrzelce@o2.pl

WWW: http://lostrzelce.wodip.opole.pl

W ramach projektu Uczeñ � Fa-
chowiec w pa�dzierniku 2009 roku
uczniowie szkó³ technicznych zostali
zapoznani z ofert¹ nauczania angiel-
skiego jêzyka biznesowego. Po wstêp-
nych eliminacjach na podstawie testu
leksykalno-gramatycznego spo�ród
wielu chêtnych wy³oniono 30
uczniów, którzy otrzymali szansê
wziêcia udzia³u w bezp³atnych zajê-
ciach. Rywalizacja by³a zaciêta tym
bardziej, ¿e kurs koñczy³ siê wyda-
niem honorowanego równie¿ za grani-
cami naszego kraju, bezterminowego
certyfikatu Business English.

G³ównym celem kursu by³o usys-
tematyzowanie umiejêtno�ci jêzyko-
wych oraz poszerzenie ich o wiado-
mo�ci, które bêd¹ najbardziej przydat-
ne w codziennym ¿yciu zawodowym
oraz, które okaza³y siê kluczowe pod-
czas próby egzaminacyjnej. W zakres
materia³u kszta³cenia m. in. wchodzi-
³o:
1) kszta³cenie umiejêtno�ci rozumie-
nia tre�ci profesjonalnych tekstów
zawieraj¹cych specjalistyczne s³ow-
nictwo zawodowe.
2) pisanie, gdzie kursant nabywa³
umiejêtno�ci u¿ywania pisanego jêzy-
ka biznesowego, m. in. poprzez przy-
gotowanie notatki ekonomicznej.
3) æwiczenie umiejêtno�æ s³uchania
na podstawie ró¿nych fragmentów
tekstów u¿ywanych w sytuacjach za-
wodowych z wykorzystaniem specja-
listycznego s³ownictwa, jak np. ofi-
cjalne rozmowy telefoniczne czy pre-
zentacje biznesowe.
4) podnoszenie umiejêtno�ci spraw-

Fina³ kursu Business English
nego mówienia i za-
dawania pytañ na
tematy �cie¿ki za-
wodowej, pracy
oraz planów zawo-
dowych z wyko-
rzystaniem jêzyka
oficjalnego.
5) wdro¿enie za-
sobu specjalistycz-
nej bazy leksykal-
nej przydatnej w
ró¿nych sytuacjach
biznesowych takich
jak organizowanie
spotkañ i zebrañ,
prowadzenie kore-
spondencji, opero-
wanie informacjami
na temat zagadnieñ
zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ firmy,
zdobywanie i udzielanie informacji
na temat produktów i us³ug, obs³uga
klientów czy te¿ rozmowy na tema-
ty finansowe.

Po miêdzynarodowy certyfikat
BEC siêgnê³o ³¹cznie trzydziestu
uczniów, którzy od listopada 2009
do koñca kwietnia 2010 zdobywali
wiedzê w trzech dziesiêcioosobo-
wych grupach. Dwie grupy kszta³-
ci³y siê w Zespole Szkó³ Zawodo-
wych w Strzelcach Opolskich, na-
tomiast kurs dla trzeciej odbywa³ siê
w Zawadzkiem. Uczniowie zdoby-
wali wiedzê pod okiem dwóch na-
uczycieli jêzyka angielskiego ucz¹-
cych w Zespole Szkó³ Zawodowych
w Strzelcach Opolskich: mgr Sabiny
Pach i mgr Justyny Gliniak. Spotka-

nia przygotowawcze odbywa³y siê
raz, czasami dwa razy w tygodniu w
godzinach 15:00 � 18:00 w ramach
zajêæ poza lekcyjnych.

Po sze�ciu miesi¹cach intensyw-
nej nauki jêzyka angielskiego ucznio-
wie, którzy uczestniczyli w zajêciach
Business English, przyst¹pili do eg-
zaminów. Dnia 15 maja 2010 o godzi-
nie 9:00 w Centrum Egzaminacyjnym
British Council w Opolu, kursanci
mieli okazjê sprawdziæ kszta³cone w
czasie kursu, wy¿ej wymienione umie-
jêtno�ci z zakresu rozumienia ze s³u-
chu, czytania ze zrozumieniem oraz
konstruowania korespondencji bizne-
sowej. Po czê�ci pisemnej uczniowie
prezentowali swoje umiejêtno�ci ko-
munikacji werbalnej. Teraz z niecier-
pliwo�ci¹ czekamy na wyniki.

Justyna Gliniak

W niedzielê, 6 czerwca 2010 r. w
Górze �w. Anny odby³ siê po raz dzie-
wiêtnasty Przegl¹d Zespo³ów Dzie-
ciêcych i M³odzie¿owych Mniejszo-
�ci Niemieckiej .Do udzia³u w prze-
gl¹dzie zg³osi³y siê 24 zespo³y, w ró¿-
nych kategoriach.

Oficjalnego otwarcia przegl¹du
dokona³ Józef Swaczyna � Przewod-
nicz¹cy Zarz¹du �l¹skiego Stowarzy-
szenie Samorz¹dowego w Le�nicy
oraz Burmistrz Le�nicy £ukasz Ja-
strzembski. Go�æmi honorowymi
przegl¹du byli: Jego Ekscelencja
Ksi¹dz Biskup Andrzej Czaja, Ksi¹dz
Wolfgang Globisch, Ksi¹dz Piotr Tar-
liñski, Przewodnicz¹cy Zarz¹du
TSKN Norbert Rasch,  cz³onek Za-
rz¹du Województwa Opolskiego An-
drzej Kasiura.

O godzinie 12.30 rozpoczê³y siê
przes³uchania. Jury w sk³adzie: Zu-
zanna Donath Kasiura, Manfred Ku-
dla i Rafa³ Miczka po przes³uchaniu
wszystkich wystêpuj¹cych zespo³ów
przyzna³o nastêpuj¹ce miejsca:

miejsca IV:
Sternentaller z Kotorza Ma³ego
Bratki z Kluczborka
Szafir z ¯ywocic

miejsca III:
Poezja z Reñskiej Wsi
Nowe Trio z Reñskiej Wsi
Wal Nak Schulenburger und Na-

kler Freunde z Walidróg
Echo z ¯ywocic
Ratibor-Studen z Raciborza
Capri z Walec

miejsca II:
£ê¿czok z Zawady Ks. (tan.lud)
Gwiazdeczki z Reñskiej Wsi
Na Chwila z Kad³uba

Przegl¹d Zespo³ów
Dzieciêcych i M³odzie¿owych

Mniejszo�ci Niemieckiej

S³oneczka z Le�nicy
Sk³ad kameralny M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z G³ogówka

miejsca I:
Meritum z Wodzis³awia
Ariam z Chrzelic
Tworkauer Eiche z Tworkowa
Rytm z D³ugomi³owic
Maidels z Siemianowic �l.
£ê¿czok z Zawady Ks. (taniec now.)-

Jury postanowi³o wyró¿niæ najm³odsz¹ cz³onkiniê zespo³u S£ONECZ-
KA z Le�nicy Milenê Kopczyñsk¹ oraz Weronikê Stanek z zespo³u £Ê¯-
CZOK (taniec nowoczesny) za popis solowy.

Wszystkie zespo³y otrzyma³y z r¹k burmistrza Le�nicy £ukasza Ja-
strzembskiego  dyplomy, puchary i nagrody pieniê¿ne.

XIX Przegl¹d Zespo³ów Dzieciêcych i M³odzie¿owych Mniejszo�ci Nie-
mieckiej zrealizowany zosta³ dziêki dotacji Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji, Konsulatu Generalnego RFN oraz Samorz¹du Województwa
Opolskiego.

E.G.

W dniu 19.06.2010 r. w miejsco-
wo�ci Kotórz Ma³y odby³y siê wo-
jewódzkie zawody sportowo- po¿ar-
nicze OSP wed³ug regulaminu pol-
skiego i MDP wed³ug regulaminu
CTiF. Nasz powiat reprezentowa³y
4 dru¿yny z OSP Raszowa  i 1 dru-
¿yna z OSP Stary Ujazd.

W kategorii MDP mêskie na 6
dru¿yn OSP Raszowa zajê³a 5 miej-
sce z wynikiem koñcowym 1017,62
W kategorii MDP ¿eñskie na 5 dru-
¿yn pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna
z OSP Stary Ujazd z wynikiem koñ-

cowym 1028,84.  Na drugim miejscu
znalazla siê dru¿yna z OSP Raszowa
z wynikiem koñcowym 1025,66

W kategorii �A� mê¿czyzn na 12
dru¿yn OSP Raszowa zajê³a pierw-
sze miejsce z wynikiem 93,57 uzy-
skali tym sposobem tytu³ �Mistrza
województwa� i pokonali niedo�ci-
gnion¹ dotychczas OSP ¯elazna

W kategorii �C� kobiet na 12 dru-
¿yn OSP Raszowa zajê³a 5 miejsce
trac¹c do trzeciego miejsca zaledwie
parê setnych sekundy. Raszowianki
uzyska³y ³¹czny czas 120,91

Stra¿acy walczyli
w Kotorzu

Strzelce Opolskie, 21-06-2010 r.

STAROSTA   STRZELECKI

        Stosownie do art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008r. o udostêp-
nianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie �rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz.1227 z 2008r.), podaje do publicznej wiadomo�ci informacjê o wydaniu
dnia 18.06.2010r. decyzji Nr 192/10 o pozwoleniu na przebudowê ulicy Marka
Prawego wraz z ulic¹ Nowe Osiedle w Jemielnicy na dzia³kach nr 2783, 584,
2767, 2961, 560/2, 2766/2, 2771, 558/11, 2749/4, 3086, 548/38, 548/32,
548/26, 2739, 2952, 2947, 2763, obrêb Jemielnica.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul.Jordanowska 2, Wy-
dzia³ Architektoniczno-Budowlany, pokój nr 212, (w godz. pon. 800÷1600, wt.-
pt.730÷1530) mo¿na zapoznaæ siê z tre�ci¹ decyzji oraz dokumentacj¹ sprawy.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna
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