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W ramach edukacji z zakresu pro-
filaktyki HIV/AIDS, w roku bie¿¹cym
Powiatowa Stacja Sanitarno � Epide-
miologiczna w Strzelcach Opolskich
zorganizowa³a konkurs wiedzy w ka-
tegorii prezentacja multimedialna do-
tycz¹cy problematyki HIV/AIDS.
Konkurs pod has³em �HIV nie wy-
biera � Ty mo¿esz� adresowany by³
do m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych powiatu strze-
leckiego. Do konkursu przyst¹pi³y
cztery placówki, tj. Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Zawadzkiem, Publiczne
Gimnazjum w Izbicku, Publiczne
Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich oraz Zespó³ Szkó³ Zawodowych
Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Nade-
s³ano osiem prac konkursowych.

Rozstrzygniecie konkursu odby-
³o siê 27 listopada 2009r. w Powiato-
wej Stacji Sanitarno � Epidemiologicz-
nej w Strzelcach Opolskich. Komisja
konkursowa w sk³adzie: przewodni-
cz¹cy Katarzyna Kanoza � Pañstwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny
oraz cz³onkowie: Bogus³awa Grela �
pracownik Oddzia³u Epidemiologii i
Patrycja P³oszaj � pracownik Sekcji
Promocji Zdrowia i O�wiaty Zdro-
wotnej, zadecydowa³a wyró¿niæ pra-
ce konkursowe nastêpuj¹cych
uczniów:
- Mateusza Korzekwy z  Liceum

Powiatowy konkurs pod has³em
�HIV nie wybiera � Ty mo¿esz�

Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem,
- Ewy Michalik  z Publicznego
Gimnazjum w Izbicku,
- Dominiki Jendrzejek z Publiczne-
go Gimnazjum w Izbicku,
- Józefa Pospiszyla z Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nades³ane
prace zawiera³y nie tylko poprawne
tre�ci merytoryczne i ciekaw¹ szatê
graficzn¹, ale równie¿ charakteryzo-
wa³y siê pomys³owo�ci¹ oraz czytel-
no�ci¹ w odbiorze. Z pewno�ci¹ wy-
konanie ich wymaga³o znacznego za-

anga¿owania uczniów oraz opiekunów
szkolnych.

Oficjalne wrêczenie pami¹tko-
wych dyplomów oraz nagród ufun-
dowanych przez Urz¹d Miejski w
Strzelcach Opolskich mia³o miejsce 08
grudnia br. w siedzibie Powiatowej
Stacji Sanitarno � Epidemiologicznej
w Strzelcach Opolskich.

Wszystkim uczniom, którzy
przyst¹pili do konkursu jeszcze raz
sk³adamy gratulacje oraz gor¹ce po-
dziêkowania.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

Z okazji przypadaj¹cego 1 grud-
nia �wiatowego Dnia Walki z AIDS
pedagog szkolny p. Anna Mainka
wraz z nauczycielem biologii p. Ew¹
Puchowsk¹ zorganizowa³y w Zespo-
le Szkó³ Zawodowych nr 1 w strzel-
cach Opolskich szkolny test wiedzy
o HIV i AIDS. Pytania zawarte w te-
�cie sprawdza³y wiedz¹ teoretyczn¹ i
praktyczn¹ uczniów z zakresu termi-
nologii, przyczyn i skutków zwi¹za-
nych z zaka¿eniem wirusem HIV i
chorob¹ AIDS. Do udzia³u w zmaga-
niach testowych zg³osi³o siê 27 uczest-
ników reprezentuj¹cych klasy III Ls,
II Tg i II Tek b. Przyznano jedno miej-
sce pierwsze, dwa miejsca drugie i trzy
miejsca trzecie.

Warto zaznaczyæ, ¿e uczniowie
ZSZ nr 1 anga¿uj¹ siê te¿ w inne
przedsiêwziêcia zwi¹zane ze �wiato-
wym Dniem Walki z AIDS.

 w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich

Dzieñ Walki z AIDS
1 grudnia 2009r. uczennice klasy

III Ls z opiekunami p. Ann¹ Mainka i
p. Ann¹ Dalibóg zorganizowa³y i prze-
prowadzi³y akcjê �CZERWONA
WST¥¯ECZKA�.  Jest to przedsiê-
wziêcie ciesz¹ce siê bardzo du¿ym za-
interesowaniem ca³ej spo³eczno�ci
szkolnej, od zainicjowania pomys³u
w 2006r do dnia dzisiejszego. Celem
nadrzêdnym akcji jest uczenie toleran-
cji. Na znak solidarno�ci z lud�mi za-
ka¿onymi wirusem HIV i chorymi na
AIDS przygotowuje siê czerwone
kokardki, a nastêpnie rozprowadza siê
je za symboliczn¹ kwotê 50 groszy i
przypina w widocznym miejscu np.
na ubraniu. Dochód zebrany w trak-
cie akcji przeznaczony zostanie na
zakup prezentów dla wychowanków
O�rodka Opiekuñczo - Wychowaw-
czego dla Dzieci w Gliwicach.

Anna Mainka

14.12.2009r. w ZSZ w Strzelcach
Opolskich odby³ siê Dzieñ Przedsiê-
biorczo�ci zorganizowany w ramach
projektu �Moja firma w mojej gmi-
nie�. Uczniowie klas drugich techni-
kum ekonomicznego oraz klasy trze-
ciej technikum handlowego w ramach
tego projektu odbyli 3 szkolenia, a po
ka¿dym z nich realizowali zadania
zaliczeniowe zwi¹zane z tworzeniem
dzia³alno�ci niszowej, przeprowadze-
niem w jej zakresie badañ marketingo-
wych i przeanalizowaniem ich, nastêp-
nie tworz¹c w okre�lonym ju¿ kierun-
ku plan marketingowy. Pomys³
uczniów polegaj¹cy na otwarciu
przedsiêbiorstwa zajmuj¹cego siê or-
ganizacj¹ imprez okoliczno�cio-
wych cieszy³ siê du¿ym zaintereso-
waniem zarówno w�ród uczniów jak i
przedsiêbiorców naszej gminy oraz
pracowników Urzêdu Miejskiego,
strzeleckiego inspektoratu Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz Po-
wiatowego Urzêdu Pracy. Przybyli
Oni na nasze spotkanie i wziêli udzia³
w dyskusji panelowej na temat mo¿-
liwo�ci zaistnienia naszej firmy na
rynku strzeleckim oraz mo¿liwo�ci na-
wi¹zania wspó³pracy z potencjalny-
mi podwykonawcami naszych us³ug.

Pan Henryk Czempiel Kierownik
Referatu Inicjatyw Gospodarczych i
Promocji wyg³osi³ dwa mini wyk³a-
dy. Pierwszy na temat Strategii Gmi-
ny Strzelce Opolskie, drugi �Jedno
okienko. Rejestracja dzia³alno�ci go-
spodarczej�. Nastêpnie pani Katarzy-
na Olschowka przybli¿y³a mo¿liwo-
�ci pozyskiwania Funduszy Europej-
skich, g³ównie w zakresie dzia³ania
6.2. Pracownik Inspektoratu ZUS w
Strzelcach Opolskich zaprezentowa-
³a w swoim wyst¹pieniu �Preferen-
cyjne sk³adki ZUS dla osób prowa-

Dzieñ Przedsiêbiorczo�ci
w ramach projektu

�Moja firma w mojej gminie�

dz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹�,
natomiast pan Norbert Jaskó³a Dy-
rektor PUP przedstawi³ �Mo¿liwo-
�ci dla osób rozpoczynaj¹cych dzia-
³alno�æ gospodarcz¹�.

Nasz¹ imprezê ubarwi³o wyst¹-
pienie pani Ma³gorzaty Kochanek
w³a�cicielki przedsiêbiorstwa �Anio-
³y Przyjêæ� z Dañca, naszej poten-
cjalnej konkurentki, z któr¹ mogliby-
�my równie¿ wspó³pracowaæ w ra-
mach kooperacji. Przybli¿y³a nam ona
wszelkie aspekty zwi¹zane z zak³a-
daniem i prowadzeniem interesuj¹ce-
go nas rodzaju dzia³alno�ci oraz opo-
wiedzia³a, w jaki sposób skorzysta³a
z Funduszy Europejskich. Przedsiê-
biorcy naszej gminy, podwykonaw-
cy naszych us³ug tj.: pan Stefan Ko-
³odziej z Zespo³u Muzycznego �King
Size� z B³otnicy Strzeleckiej, pan Ra-
dos³aw M³ynarczyk w³a�ciciel kwia-
ciarni na Osiedlu Piastów �l¹skich w
Strzelcach Opolskich wzbogacili swo-
imi opiniami nasza uroczysto�æ, za co
jeste�my im bardzo wdziêczni. Z ko-
lei panu Paw³owi Paczosowi w³a�ci-
cielowi agencji ubezpieczeniowej
�Argo� ze Strzelec Opolskich nale¿¹
siê specjalne podziêkowania za spon-
sorowanie poczêstunku na �Dzieñ
Przedsiêbiorczo�ci�.

Na zakoñczenie imprezy koordy-
nator projektu z Fundacji Viribus Uni-
tis pani Katarzyna Micha³ek przepro-
wadzi³a quiz dla uczniów z zakresu
ekonomii i przedsiêbiorczo�ci, w któ-
rym uczniowie zdobywali drobne na-
grody rzeczowe.

Ca³y projekt �Moja firma w mo-
jej gminie� by³ wspó³finansowany ze
�rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go.

Danuta Dziubek-Szrajber
szkolny koordynator projektu

Grupê Elektrodemonta¿ tworz¹
uczniowie ZSZ nr 1. S¹ to: Magdale-
na Celes, Agnieszka Chojnacka, Nor-
bert Jarosz, Marta Leszczyñska, Da-
ria Mateja, Krzysztof Wawrzyñczyk,
Andrzej ̄ al, Sabina Warzecha i Sabi-
na Wieczorek oraz opiekunowie: Alek-
sandra Taskin i Kazimiera Malisz. I
ten w³a�nie zespó³ walczy w ogólno-
polskiej, miêdzyszkolnej rywalizacji
zespo³owej o g³ówn¹ nagrodê Grand
Prix Europejskiej Platformy Recyklin-
gu.

Has³o tegorocznej, drugiej ju¿,
edycji konkursu brzmi: Unikaj � U¿y-
waj ponownie - Utylizuj.

Celem konkursu jest podniesienie
poziomu wiedzy i �wiadomo�ci �ro-
dowisk szkolnych i spo³eczno�ci lo-
kalnych w zakresie zasad postêpowa-
nia z ZSEE (zu¿ytym sprzêtem elek-
trycznym i elektronicznym).

�Elektrodemonta¿owcy� posta-
nowili oczy�ciæ Strzelce Opolskie z
zalegaj¹cego w ró¿nych k¹tach do-
mów, piwnic czy strychów telewizo-
rów, monitorów, komputerów, telefo-
nów komórkowych. I uda³o siê!
Wyniki pierwszej zbiórki okaza³y siê
bardzo obiecuj¹ce: szko³a znalaz³a siê
w czo³ówce krajowej. Elektro�mieci
na Nowej Wsi zebrano a¿ 2, 5 tony.
Ale tez trzeba przyznaæ, ¿e dla wielu
mieszkañców Nowej Wsi ta akcja by³a
pierwsz¹ okazj¹ do pozbycia siê z
domów gromadzonych przez ca³e lata
elektroodpadów.

10 ton elektro�mieci!
Czego najchêtniej pozbywaj¹ siê

mieszkañcy Strzelec? Telewizorów,
pralek, lodówek. Ale nie brakuje te¿
komputerów, monitorów i drukarek.
W dodatku za odstawienie tego sprzê-
tu nic siê nie p³aci. A je�li kto� nie
móg³ dostarczyæ w³asnym sumptem
starego telewizora?
- Nie by³o problemu � mówi Mag-
da Celes � Wystarczy³o do nas za-
dzwoniæ. I ludzie dzwonili, i byli
wdziêczni, ¿e kto� od nich odbierze
stary sprzêt, w dodatku w takich go-
dzinach, które odpowiadaj¹ strzelcza-
nom. Elektrodemonta¿ okaza³ siê bar-
dzo przewiduj¹cy, udostêpniaj¹c swo-
je telefony po godzinie piêtnastej: po-
op³udniami i wieczorami dzwoni³o
sporo osób. 11 i
- 12 grudnia zbiórkê prowadzono
w kilku punktach w Strzelcach Opol-
skich.
- Jakie s¹ efekty? Skoro po pierw-
szym etapie konkursu Elektrodemon-
ta¿ plaasowa³ siê w góze ogólnopol-
skiej stawki, to nale¿y wierzyæ, ¿e i
teraz bêdzie podobnie: wstêpne sza-
cunki wskazuj¹, ¿e zebrano oko³o
10 ton elektro�mieci!
- Wszyscy uczniowie z Grupy
Elektrodemonta¿ to wolontariusze �
mówi Kazimiera Malisz, opiekun Gru-
py. - I trzeba podziwiaæ, ¿e przy tylu
obowi¹zkach, ile maj¹, przy obci¹¿e-
niu nauk¹, chce im siê tak wiele dodat-
kowych godzin spêdzaæ na dzia³alno-
�ci spo³ecznej.

Elektro�mieci

to zu¿yty sprzêt elektryczny i
elektroniczny. S¹ nimi nieu¿ywa-
ne, przestarza³e lub zepsute pral-
ki, lodówki, telefony, �wietlówki i
¿arówki energooszczêdne, telewi-
zory, sprzêt audio, ¿elazka, telefo-
ny, wiertarki i inne podobne sprzê-
ty. Od koñca pa�dziernika 2005
mamy obowi¹zek oddawaæ zu¿y-
ty sprzêt elektryczny i elektro-
niczny zbieraj¹cemu taki sprzêt, bo
przecie¿ i tak nam siê on nie przy-
da, a za wyrzucanie do �mietnika
komputera czy telefonu komórko-
wego mo¿na zostaæ ukaranym
grzywn¹ od 50 do 5000 z³otych!
Odpady elektryczne i elektronicz-
ne s¹ zasadniczo niebezpieczne dla
�rodowiska, a to ze wzglêdu na sto-
sowane w nich zwi¹zki metali ta-
kich jak rtêæ, kadm czy brom. Do
tego z pewnych odpadów (jak np.
zu¿yte �wietlówki) mo¿na wyko-
rzystaæ nawet do 80% przy pro-
dukcji nowych rzeczy. Wyrzuca-
nie wiêc zu¿ytego sprzêtu jest nie-
zdrowe i niezgodne z prawem.

Prawie 1/3 Grupy Elektrodemonta¿: Magdalena Celes, Daria Mateja, Sabina Wieczorek


