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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

dla

Pana Jana Zubka

z powodu �mierci

MATKI
sk³adaj¹

Rada i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

zes Opolskiej Izby Gospodarczej na Gali Laurów Umiejêtno�ci i Kompetencji
� konkursu organizowanego od lat przez samorz¹dy gospodarcze z Bielska,
Czêstochowy, Katowic i Opola.

Wieczorem 8 stycznia 2009 roku w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w
Opolu og³oszono oficjalne wyniki 17 edycji konkursu i uhonorowano tych,
którzy - zdaniem Opolskiej i Regionalnej Kapitu³y w Katowicach spo�ród
wielu nominowanych � w roku 2008 zas³u¿yli na Laury. Nagrody przyznawa-
ne s¹ w kilku kategoriach i kilku stopniach.

Z³oty Laur Umiejêtno�ci i Kompetencji 2008 w kategorii Symbol zmian
otrzyma³ Tadeusz Kauch, Burmistrz Ujazdu za:

* niezwyk³y profesjonalizm w pracy na stanowisku Burmistrza oraz pre-
zentowanie postawy odpowiedzialno�ci i rzetelno�ci poprzez: prowadze-
nie programów ochrony �rodowiska w gminie Ujazd � uzyskane efekty to
nowocze�nie funkcjonuj¹ca oczyszczalnia �cieków i skanalizowanie 8 z 10
so³ectw w gminie. Po budowie kanalizacji odbudowane s¹ drogi i chodniki;

* program rozwoju gospodarczego, w którym ci¹gle trwaj¹ prace nad pokry-
ciem ca³ej gminy nowymi planami zagospodarowania przestrzennego daj¹-
cymi mo¿liwo�æ prowadzenia biznesu i rozwoju budownictwa mieszka-
niowego;

* wydzielenie i uzbrojenie po pó³nocnej stronie autostrady A-4 pomiêdzy
wêz³ami Olszowa i Nogowczyce 470 ha gruntów pod inwestycje, tzw.
Strefa Aktywno�ci Gospodarczej oraz pozyskiwanie znacz¹cych inwesto-
rów;

* dobrze zorganizowane i nowocze�nie funkcjonuj¹ce placówki o�wiatowe,
posiadaj¹ce bardzo dobr¹ bazê sportow¹ i informatyczn¹;

* dobrze przygotowan¹ i prowadzon¹ na szerok¹ skalê promocjê gminy, jak
równie¿ umiejêtno�æ pozyskiwania pomocy finansowej z programów kra-
jowych i UE.

Srebrny Laur Umiejêtno�ci i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono
otrzyma³a Teresa Cwielong, od 10 lat so³tys wsi Balcarzowice.

Gala Laurów Umiêjêtno�ci
i Kompetencji 2008

Pi¹te miejsce w�ród 780 szkó³
zajê³a dru¿yna ZSZ nr 1 w Strzel-
cach Opolskich w ogólnopolskim
konkursie M³ody Menager �rodowi-
ska zorganizowanego przez firmê
PTH Technika z Gliwic, pod patro-
natem Narodowego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej.

MM� to internetowy program
edukacyjny, trwaj¹cy od marca do
koñca grudnia 2008 r., którego celem
by³o podnoszenie osobistej odpowie-
dzialno�ci za dzia³ania w obszarze
ochrony �rodowiska poprzez promo-
wanie w�ród m³odzie¿y oraz nauczy-
cieli i pozosta³ej spo³eczno�ci szkol-
nej dobrych praktyk (monitorowa-
nie, ewidencjonowanie i zagospoda-
rowywanie odpadów), z wykorzy-
staniem aktywnych technologii inter-
netowych.

Zgodnie z zamierzeniami � szko-
³y maj¹ staæ siê ogniwami generuj¹-
cymi w³a�ciwe postawy, pozwalaj¹-
ce budowaæ lokalne strategie ograni-
czania masy odpadów, upraszczania
sposobów ich recyklingu lub usuwa-
nia. Program sk³ada³ siê z trzech eta-
pów. W pierwszym okre�lono stan
dotychczasowy, z uwzglêdnieniem
ilo�ci i rodzaju odpadów powstaj¹-
cych w szkole i jej otoczeniu (urz¹d
gminy, park, zaprzyja�nione przed-
siêbiorstwa, gospodarstwa domowe
rodzin uczniowskich, itp.) oraz pro-
gnozê na miesi¹c i rok. Odbywa³o siê
to w formie atrakcyjnych wizualnie

5 miejsce dla ZSZ nr 1
symulacji komputero-
wych, dziêki czemu
uczniowie mogli ³atwo
uzmys³owiæ sobie skalê i
strukturê wytwarzania od-
padów, na terenie szko³y
oraz porównaæ j¹ z warto-
�ciami przeciêtnymi oraz
rozpoznanymi u innych.

W etapie drugim doko-
nywano analizy mo¿liwo-
�ci ograniczenia ilo�ci od-
padów  wed³ug systemu 4
razy U: unikaj, u¿ywaj
powtórnie, utylizuj,
unieszkodliwiaj.

Natomiast w etapie
trzecim okre�lono dotych-
czasowy sposób postêpo-
wania z odpadami w szko-
le: kto siê nimi zajmuje, co
z nimi czyni (mowa o ad-
ministracji szkolnej, sprz¹-
taczkach), czy je segreguje
na miejscu, co robi z nimi
firma odbieraj¹ca odpady
(segreguje, odzyskuje, sk³a-
duje na sk³adowisku).

Realizacja ka¿dego etapu by³a
punktowana, a uczestnicy programu
mogli �ledziæ swoj¹ pozycjê rankin-
gow¹. Koñcowej oceny dokona³a ko-
misja i g³osowanie internautów.

Uczennice klasy III liceum pro-
filowanego o profilu socjalnym: An-
drea Ciupka, Ma³gorzata Mika, Be-
ata Wróbel zajê³y 5. miejsce w kraju.

Koordynatorem projektu by³a Miro-
s³awa Stañczak.

Udzia³ w konkursie pozwoli³
uczniom na praktyczne ewidencjono-
wanie odpadów powstaj¹cych w
szkole, domu i przedsiêbiorstwach
oraz refleksjê nad konieczno�ci¹
ochrony naszej planety przed zanie-
czyszczeniami.

Miros³awa Stañczak

Od paru lat w naszej szkole tra-
dycj¹ sta³y siê Lataj¹ce Jase³ka, czyli
miniatury bo¿onarodzeniowe w
barwnej, efektownej formie. Atrak-
cyjno�æ przedsiêwziêcia wynika
g³ównie z tego, ¿e m³odzie¿ wciela

JASE£KA z polotem

siê w symboliczne postacie znane
doskonale ka¿demu z nas (Heroda,
Diab³a, �mierci, Anio³ów, Pastusz-
ków z Gwiazd¹) i prowadz¹c krót-
kie, ¿artobliwe dialogi odgrywa w
wielu salach lekcyjnych swoist¹

szopkê. Rzecz odbywa siê w ¿ywio-
³owym tempie, na terenie ca³ego bu-
dynku szkolnego (st¹d wziê³o siê
okre�lenie � lataj¹ce jase³ka), nie wy-
kluczaj¹c dyrekcji i sekretariatu.

W weso³ym korowodzie kolêd-
ników mo¿na wtedy zobaczyæ nie-
codzienne obrazki, np. id¹cych pod
rêkê �mieræ i Anio³a, Heroda poma-
gaj¹cego d�wigaæ kosê czy Anio³ki,
specjalizuj¹ce siê w sztuce makija¿u
wykonywanego�Diab³u.

Ten jedyny w swoim rodzaju
dzieñ przypada corocznie w ostatni
dzieñ nauki przed przerw¹ �wi¹-
teczn¹. W tym roku szkolnym Lata-
j¹ce Jase³ka mia³y miejsce 19 grud-
nia, a przygotowa³a je (technicznie i
artystycznie) m³odzie¿ dzia³aj¹ca w
Grupie Artystycznego Wsparcia i w
Szkolnym Kó³ku Kulturalnym pod
opiek¹ Danuty Malczyk oraz ni¿ej
podpisanej.

Nastêpne kolêdowanie za rok.
Monika Wilde-Zdobylak

Tegoroczne Miko³ajki wypad³y w
sobotê. Jednak ju¿ od pocz¹tku roku
szkolnego by³o wiadomo, ¿e ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w Strzelcach Opolskich spêdz¹
go w szkole. Tego bowiem dnia w
strzeleckim liceum i gimnazjum dwu-
jêzycznym odrabiano lekcje z 2 stycz-
nia. Aby umiliæ m³odzie¿y ten dzieñ i
zmotywowaæ do wiêkszej frekwen-
cji, szczególnie uczniów doje¿d¿aj¹-
cych, pedagog szkolny Aleksandra
Kropielnicka zaproponowa³a Dzieñ
Rozrywki Alternatywnej. Mia³ on na
celu przybli¿enie dzisiejszej m³odzie-
¿y ró¿nych gier i zabaw towarzy-
skich, stanowi¹cych alternatywê dla
gier komputerowych, Internetu czy
telewizji. Kolejnym za³o¿eniem by³a
integracja uczniów klas licealnych i

gimnazjalnych, dlatego do wspólnej
zabawy zaproszono klasy trzecie
gimnazjum i pierwsze liceum.
Organizatorem imprezy byli ucznio-
wie klasy III c Gimnazjum z Oddzia-
³ami Dwujêzycznymi w Strzelcach
Opolskich pod opiek¹ pedagoga
szkolnego oraz wychowawcy Kata-
rzyny Maciaszczyk-Paprotny. Trze-
ba przyznaæ, ¿e m³odzie¿ wykaza³a
siê �wietn¹ organizacj¹ i pomys³owo-
�ci¹ w trakcie dwumiesiêcznych przy-
gotowañ do zabawy, jak¹ zorganizo-
wali dla swoich szkolnych kolegów.
Sama impreza by³a podzielona na trzy
czê�ci. Pierwsza czê�æ � integracyjna
- odby³a siê w Salach Z³otej, B³êkit-
nej, ¯ó³tej i Czerwonej. Po wyloso-
waniu odpowiedniego koloru ucznio-
wie udawali siê do jednej z nich, by

zagraæ w popularn¹ niegdy� �Mafiê�.
W drugiej czê�ci, rywalizacyjnej,
uczestnicy grali w �Osadników z
Catanu�, �Cluedo�, �Uno�, �Scrable�
i  szachy oraz w gry zespo³owe �
�Tabu� i �Kalambury�. Punkty zdo-
byte przez poszczególnych uczest-
ników sumowano na wspólnym kon-
cie danej klasy. Zwyciêzcami okazali
siê wychowankowie Anny Rze�ni-
czek, czyli klasa I b liceum. Nagrod¹
ufundowan¹ przez dyrektora szko³y
stanowi³y dwie godziny gry w krêgle
na torze w strzeleckim Browarze.
Dzieñ pe³en emocji zakoñczy³ siê
czê�ci¹ relaksacyjn¹, podczas której
uczniowie mogli obejrzeæ jeden z
trzech filmów wy�wietlonych w spe-
cjalnie przygotowanych salach kino-
wych.

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

Dzieñ rozrywki alternatywnej

Kapitu³a konkursu postanowi³a uhonorowaæ j¹ za:
* zaanga¿owanie w dzia³ania na rzecz rozowju wsi i zintegrowanie wokó³

tej idei spo³eczno�ci wsi Balcarzowice;
* za zachêcenie mieszkañców wsi do uczestnictwa w wielu pracach spo-

³ecznych przy miejscowych inwestycjach, m.in. budowie ko�cio³a i wiej-
skiej �wietlicy oraz do wielu innych wspólnych dzia³añ;

* za rozbudzenie zainteresowania lokalnej spo³eczno�ci histori¹ wsi i upa-
miêtnienie 550-lecia powstania Balcarzowic;

* za koordynowanie akcji ratunkowej i pomocowej dla poszkodowanych w
tornadzie w sierpniu 2008; mimo ¿e jej posesja równie¿ ucierpia³a w
wichurze.

Srebrny Laur Umiejêtno�ci i Kompetencji w kategorii Menad¿er, lider
spo³eczno-gospodarczy decyzj¹ Opolskiej Kapitu³y otrzyma³ Józef Swa-
czyna � Starosta Powiatu Strzeleckiego za:

* tworzenie warunków do dobrej wspó³pracy wszystkich samorz¹dów na
terenie powiatu strzeleckiego, co przynios³o wymierne efekty dla spo-
³eczno�ci lokalnej w zakresie ochrony zdrowia, infrastruktury i przyczy-
ni³o siê do zwiêkszonego zainteresowania powiatem przez inwestorów;

* za aktywno�æ w realizacji polityki prorozwojowej i promocji powiatu;
* za dzia³ania przyczyniaj¹ce siê do integracji wszystkich mieszkañców

powiatu;
* za zorganizowanie szybkiej akcji ratowniczej i koordynacjê wszystkich

dzia³añ pomocowych na terenie powiatu strzeleckiego po tornadzie z
sierpnia 2008 oraz zaanga¿owanie na rzecz pozyskania jak najwiêkszej
pomocy materialnej i rzeczowej dla ofiar wichury.

Srebrny Laur Umiejêtno�ci i Kompetencji w kategorii Udana inwestycja
Opolska Kapitu³a konkursu przyzna³a firmie ADAMIETZ sp. z o.o ze
Strzelec Opolskich, za:

* dokonanie znacz¹cej inwestycji w rozwój firmy oraz jej us³ug;
* nowoczesno�æ i innowacyjno�æ zastosowanych rozwi¹zañ technicznych
i technologicznych;
* stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i p³acy zatrudnionym
pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy;
* stosowanie metod zarz¹dzania i marketingu zapewniaj¹cych sukces ryn-
kowy;
* dba³o�æ o �rodowisko naturalne.
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