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Zapraszamy przedsiêbiorców

4 kwietnia 2009 roku w Hali Spor-
towej, przy ulicy Kozielskiej w
Strzelcach Opolskich Starostwo Strze-
leckie zorganizowa³o X Jubileuszowy
Turniej Pracowników Samorz¹do-
wych w Pi³ce Siatkowej. Wzorem lat
ubieg³ych zaprzyja�nione dru¿yny
samorz¹dowców z Urzêdu Marsza³-
kowskiego w Opolu, Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich,
Urzêdów Miejskich w Strzelcach
Opolskich, Le�nicy, Uje�dzie, Za-
wadzkiem oraz Urzêdu Gminy w Je-
mielnicy zmaga³y siê w sportowej ry-
walizacji. Swoj¹ obecno�ci¹ zaszczy-
ci³a nas  równie¿ dru¿yna z partner-
skiego Powiatu Soest z Niemiec. Pod-
czas turnieju wystêpowa³y w nowo-
czesnym uk³adzie ma¿oretki AXIS z
Kad³uba oraz cheerlederki formacji
tanecznej Adena z Opola.

Zwyciêzcy:
I Urz¹d Miejski w Zawadzkiem
II Urz¹d Gminy w Jemielnicy
III Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Opolskiego
IV Urz¹d Miejski w Strzelcach  Opol-
skich
V Urz¹d Miejski w Uje�dzie
VI Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich
VII Kreis Soest
VIII Urz¹d Miejski w Le�nicy
Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta³a Julia Morawiec z Urzêdu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Natomiast odtwarzacz, który mia³
powêdrowaæ do osoby z publiczno-
�ci, nie zosta³ rozlosowany (oddane
g³osy nie by³y zgodne z reguleminem),
zatem przechodzi do puli nagród ko-
lejnych imprez organizowanych
przez Powiat Strzelecki

X Turniej Samorz¹dowców

26 marca odby³y siê Powiatowe
Eliminacje XI edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu  Plastycznego dla dzieci
i m³odzie¿y w zakresie zachowania
bezpieczeñstwa od has³em �Klêska,
powód� czy huragan  - stra¿ po¿arna
ci pomaga�. Nades³ano 73 prace, któ-
re ocenia³o jury w sk³adzie: Barbara
Macygon, kpt. Joanna Badowska �
Ghanem, Bernadetta Kaluza, Raj-
mund Sus. Poziom prac uczestników
konkursu by³ bardzo wysoki. Jury
mia³o trudne zadanie do wykonania.
Spo�ród wielu bardzo dobrych prac
wyselekcjonowano po 5 w poszcze-
gólnych grupach wiekowych:
Grupa I
Aleksandra Legêza � PPS nr 1 w
Strzelcach Opolskich � I miejsce;
Mateusz Burczyk � Zespó³ Placówek
O�wiatowych w Kad³ubie � II , Ka-
tarzyna Kabata � PSP im. Jana Paw³a
II w Kolonowskiem � III, Weronika
Ogaza � PSP w Jaryszowie � IV,
Agnieszka Bekiersz � PSP w Izbicku
� V miejsce.
Grupa II
Sara Zimon � PSP w Suchej � I miej-

sce, Dariusz Kiedrowski � PSP w
Zawadzkiem � II, Anna Skalik � PSP
w Suchej � III, Monika Farion � PSP
w Suchej � IV, Wojciech Piotrowski �
PSP im. K. Makuszyñskiego w Pio-
trówce � V miejsce.
Grupa III
Emilia Farion � PG im. Jana Paw³a II
w Szymiszowie � I miejsce, Katarzy-
na Gasz � PG nr 1 w Strzelcach Opol-
skich � II, Marianna Nocoñ � PG im.
Jana Paw³a II w Szymiszowie � III,
Dominika Paczkowska � PG im. �w.
Franciszka z Asy¿u � IV, Daria Kry-
spin � PG nr 1 w Strzelcach Opol-
skich � V miejsce.
Grupa IV
Tomasz Solecki � DPS w Zawadz-
kiem � I miejsce, Krzysztof Selcer �
SOSW w Le�nicy � II, Piotr Pzionka
� ZSS w Kad³ubie � III, Andrzej Au-
gustyniak � SOSW w Le�nicy - IV,
Tomasz Syrek � ZSS w Kad³ubie � V
miejsce.

Zwyciêskie prace zosta³y wys³a-
ne na eliminacje wojewódzkie, trzy-
mamy kciuki !

Konkurs plastyczny

Praca Aleksandry Legêzy

31 marca w Zespole Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
go�cili uczniowie klas III z 8 gimna-
zjów (PG 2 w Strzelcach Opolskich,
PG przy ZSO w Strzelcach Opol-
skich, PG Le�nica, PG Jemielnica, PG
Ujazd, PG Szymiszów, PG Kielcza,
PG ¯êdowice).

W maju gimnazjali�ci wybior¹
szko³ê ponadgimnazjaln¹, w której
kontynuowaæ bêd¹ naukê.

Drzwi Otwarte to doskona³a oka-
zja, aby zapoznaæ siê z bogat¹ ofert¹
edukacyjn¹ Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych nr 1. Jest to jedyna szko³a w
powiecie, która proponuje uczniom 8
ró¿nych zawodów w technikum, po-
nad 20 zawodów w zasadniczej szko-
le zawodowej, a tak¿e naukê w liceum
profilowanym o profilu socjalnym.
Przygotowano wiele wystaw, prezen-
tacji, a tak¿e scenki, tañce, �piewy,
quizy. Zaprezentowano, jakie umie-
jêtno�ci zdobêd¹ uczniowie kszta³c¹c
siê w poszczególnych zawodach.
Odby³ siê pokaz fryzjerski przygo-
towany przez uczennice klasy II i III
zasadniczej szko³y zawodowej,
uczniowie z klas technikum organiza-
cji us³ug gastronomicznych przyrz¹-
dzili potrawy z owoców morza oraz
potrawy kuchni ¿ydowskiej, a tak¿e
wiele innych atrakcji.

Wystawy przygotowali cz³onko-
wie kó³ek zainteresowañ, bractwa ry-
cerskiego dzia³aj¹cego przy ZSZ nr 1
oraz redaktorzy szkolnej gazetki
�Echo Szko³y�. Uczniowie technikum
kszta³c¹cy siê w zawodzie technik

handlowiec przedstawili dzia³alno�æ
firmy edukacyjnej �¯ak�. Czê�æ eks-
pozycji zwi¹zana by³a z udzia³em w
projektach edukacyjnych, m.in. Przy-
wróæmy pamiêæ, Szko³a My�lenia, e
� Tweening.

Gimnazjali�ci, którzy zechc¹
podj¹æ naukê w zasadniczej szkole
zawodowej, mogli zasiêgn¹æ informa-
cji o miejscach praktycznej nauki za-
wodu.
Najwiêkszym zainteresowaniem cie-
szy³y siê zawody: technik organiza-
cji us³ug gastronomicznych, technik
obs³ugi turystycznej i nowy propo-
nowany zawód � technik mechatro-
nik.

Ka¿dy gimnazjalista otrzyma³
folder z podstawowymi informacja-

mi o szkole, o proponowanych za-
wodach, a tak¿e o terminach rekruta-
cji.

Dodatkowym atutem Zespo³u
Szkó³ Zawodowych nr 1 jest kom-
pleks boisk Orlik 2012, który po-
wsta³ dziêki staraniom Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich. Otwarcie obiektu nast¹pi 27
kwietnia. Jeszcze w tym roku zosta-
nie wyremontowana czê�æ budynku
warsztatów szkolnych, gdzie po-
wstan¹ nowe pracownie, m.in. nowo-
czesna pracownia technologii gastro-
nomicznej, obs³ugi konsumenta, me-
chatroniki, przedsiêbiorczo�ci.

Gimnazjali�ci mogli przekonaæ
siê, ¿e w ZSZ nr 1 zdobêd¹ solidny
zawód.

Adriana Kraik

T³umy w ZSZ nr 1


