8

POWIAT STR Z E LE C K I

Festiwal Europejski

5 listopada w Opolu odby³ siê
Festiwal Programu ,,Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie organizowany
przez Kuratorium Owiaty w Opolu.
Publiczne Przedszkole w Zalesiu l¹skim wraz z Oddzia³em Zamiejscowym w Lichyni dosta³o
imienne zaproszenie na tê imprezê
jako przyk³ad dobrej praktyki. Nasze przedszkolaki przedstawi³y na
spotkaniu krótki program artystyczny w jêzykach naszych partnerów:
w³oskim i francuskim.
Przedszkole w Zalesiu l¹skim,
ju¿ od trzech lat, jako jedyne w województwie realizuje program Sokrates-Comenius. Temat naszego projektu brzmi ,,Ksi¹¿ka ronie razem z
dzieckiem. W ramach programu zajmujemy siê przedstawianiem literatury polskiej naszym przedszkolom
partnerskim, a tak¿e poznajemy naszych wychowanków z literatur¹
dzieciêc¹ innych przedszkoli.
Nasze przedszkola partnerskie
pochodz¹ z Francji, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji, W³och. Dwa razy do roku

organizowane s¹ spotkania robocze
koordynatorów, na których omawiane s¹ szczegó³y ca³orocznej pracy oraz
jej podsumowanie.
W dniach 06.11.07 - 10.11.2007
odby³o siê spotkanie robocze w Salerno Pontegnano we W³oszech, powiêcone szczegó³om pracy na bie¿¹cy rok szkolny, w którym uczestniczy³a koordynator projektu p. Lidia
Kry.
Na spotkaniu tym zosta³ przedstawiony wystêp przedszkolaków z
Zalesia, zarejestrowany w Opolu.
Przedszkolaki dosta³y gromkie brawa
od swoich w³oskich rówieników.
Byli oni pod wra¿eniem mo¿liwoci
jêzykowych naszych wychowanków.
Nast¹pi³a wymiana prezentów i ksi¹¿ek.
Nasz przedstawiciel zawióz³ do
W³och dla wszystkich uczestników
spotkania z ka¿dego kraju ma³e upominki od naszych przedszkolaków, a
tak¿e materia³y promocyjne przygotowane przez Urz¹d Miejski w Lenicy a tak¿e Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich.

wiat nas ci¹gle interesuje
Ko³o Kolonowskie Polskiego
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i
Inwalidów zorganizowa³o dla swych
cz³onków spotkanie integracyjne.
Jestemy jednym z najm³odszych kó³
w terenie. Dzia³amy dopiero od lipca 2006, ale ci¹gle nas przybywa:
obecnie liczy 50. cz³onków. Na spotkaniu tym przedstawiono sprawozdanie z dzia³alnoci ko³a tego roku
oraz plany na rok przysz³y. Dyskutowano nad rozszerzeniem naszej
dzia³alnoci, uwzglêdniaj¹c potrzeby naszych cz³onków. Planujemy
integrowaæ siê z ko³em Zawadzkie
oraz Klubem Seniora w Kolonowskiem w celu organizowania wspólnych imprez.
Ponadto chcemy nawi¹zaæ kontakt z emerytami naszych partnerskich miast: Beilrode - Niemcy,
Chmielnica - S³owacja i Wolfsgraben
- Austria.
Obecny na zebraniu Prezes Oddzia³u Terenowego PZERiI W³adys³aw
Haber poinformowa³ o planach imprez naszego Zwi¹zku na nastêpny
rok. Natomiast burmistrz Miasta i
Gminy Kolonowskie Norbert Ko-

ston przedstawi³ cz³onkom najbli¿sze
przedsiêwziêcia naszej Gminy.
Emeryci odczuwaj¹ potrzebê organizacji takich spotkañ. Po pierwsze
w przyjemnej atmosferze mog¹ spêdziæ czas, po drugie  mog¹ podyskutowaæ o ró¿nych sprawach, po trze-

Liceum w Zawadzkiem przyjazn¹ szko³¹

Igrzyska

W dniu 17.11.2007 odby³y siê II
Igrzyska Olimpijskie przedszkolaków gminy Lenica i zaproszonych
goci.
Impreza organizowana przez Publiczne Przedszkole w Zalesiu l¹skim ju¿ po raz drugi ci¹gnê³a przedszkolaków i ich rodziny do Hali Sportowej w Lenicy. Udzia³ w tej imprezie wziê³y udzia³ przedszkolaki
z Przedszkoli: Raszowa, i £¹k Kozielskich, Lenicy, Dolnej, Kad³ubca, Lichyni i Zalesia l¹skiego. Na
specjalne zaproszenie przyjecha³y
równie¿ przedszkola ze Zdzieszowic: Przedszkole nr 2 oraz Przedszkole nr 3 im Pszczó³ki Mai.
Ka¿de z przedszkoli reprezentowa³o jeden z krajów europejskich.
Ich zadaniem by³o przygotowaæ plakat o danym kraju, znicz olimpijski
jego barwach. Stroje sportowców
równie¿ by³y w barwach reprezentowanego kraju.
Igrzyska jak tradycja karze rozpoczê³y siê od wprowadzenia i zaprezentowania ka¿dej z dru¿yn. Nastêpnie wprowadzono flagê Olimpijsk¹ któr¹ nios³y dzieci ka¿dego z

przedszkoli. oraz znicz olimpijski.
Uroczystego otwarcia dokona³ v-ce
burmistrz Pan Andrzej Iwanowski.
Ca³oæ prowadzi³ Pan Kazimierz
Mierzejewski a jego pomocnikami
by³y dzieci z klasy V SP w Zalesiu
l¹skim. One to równie¿ w przerwach
miêdzy poszczególnymi konkurencjami, prezentowa³y uk³ady taneczne.
Przewidziano równie¿ konkurencje
dla pañ i rodziców- dmuchanie balonów na czas a tak¿e dla dyrektorówsi³owanie na rêkê. Tutaj bezkonkurencyjna okaza³a siê dyrektorka Przedszkola w Raszowej p Ma³gorzata
Bartodziej.
Wszystkie konkurencje wykonane przez dzieci sprawia³y wszystkim
ogromn¹ radoæ i zaanga¿owanie.
Równie¿ zgromadzon¹ publicznoæ
ogarnê³a fala emocji bo doping by³
¿ywy i bardzo g³ony.
Po kilku godzinach zmagañ, sportowcy zmêczeni ale zadowoleni odebrali z r¹k Pana Burmistrza dyplomy,
medale oraz puchary zwyciêskie.
Wszyscy rozeszli siê do domów obiecuj¹c, ¿e za rok spotkamy siê znów.

cie  uzyskaæ ciekawe informacje. To,
¿e jestemy na emeryturach i rentach
nie oznacza, ¿e zamykamy siê w domach i przestajemy interesowaæ siê
wiatem wokó³ nas.
Zamierzmy nadal kontynuowaæ
tê formê dzia³alnoci.
Krystyna Kozio³ek

Liceum Ogólnokszta³c¹ce jako jedyna szko³a w powiecie strzeleckim
uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Przyjazna Szko³a. Dzia³ania
s¹ wspó³finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Szko³om realizuj¹cym projekt
zosta³a udostêpniona platforma elektroniczna, a na niej kursy e-learningowe dla uczniów i nauczycieli. Jest
to szczególnie wa¿ne w przypadku
pe³nej informacji i dla przep³ywu danych pomiêdzy wszystkimi szko³a-

mi w Polsce jakie przyst¹pi³y to realizacji zadañ. Nasi uczniowie w ramach
projektu zostan¹ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Przygotowujemy film edukacyjny i
podkasty. Bêdziemy popularyzowaæ
wiedzê o udzielaniu pierwszej pomocy w rodowisku lokalnym. Nasze
dzia³ania obejmuj¹ czas od wrzenia
do kwietnia przysz³ego roku, gdzie
przedstawimy efekty pracy. Oczywicie jest tu du¿o pracy, ale materia³y
s¹ przetwarzane w postaci elektronicznej. Powstanie mapa aktywnoci lokalnej obejmuj¹ca nasz powiat. Chcemy przygotowaæ bazê danych u³a-

twiaj¹c¹ kontakt z instytucjami, stowarzyszeniami jak i innymi organizacjami dzia³aj¹cymi na naszym terenie. Pozyskane materia³y tj. ksi¹¿ki i sprzêt przekazany szkole przez
organizatorów ca³ej akcji znacznie
u³atwi pracê grupie ponad 20. osób.
Za³o¿eniem g³ównym jest te¿ prowadzenie dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych prawie do koñca roku szkolnego w oparciu o platformê e-learningow¹ i multimedialne dzia³ania
uczniów tworz¹cych filmy i strony
internetowe dokumentuj¹ce pracê.
W ramach projektu planujemy nawi¹zaæ wspó³pracê z organizacjami i
spo³ecznoci¹ lokaln¹, które przyczyni¹ siê do zrozumienia ich roli i
zwiêksz¹ aktywnoæ obywatelsk¹
uczniów. Oznacza to przygotowanie
na przyk³ad kolejnego wniosku do
instytucji pozarz¹dowych wspieraj¹cych dzia³ania m³odych ludzi. Liczymy te¿, ¿e uda siê pozyskaæ kolejne fundusze na pracê pozalekcyjn¹
naszej szko³y. Kszta³cenie, jak pokazuj¹ nasze dowiadczenia, powinno
odbywaæ siê nie tylko przez proces
lekcyjny. Mo¿na korzystaæ ze rodków finansowych jak i samych dowiadczeñ wielu instytucji w ca³ej
Unii Europejskiej wspomagaj¹cych
pracê dydaktyczn¹ i wychowawcz¹.
Wiêcej informacji o samym projekcie mo¿na przeczytaæ na stronie
przyjaznaszkola.pl
Opiekunowie projektu
Anna Sta, Zdzis³aw ¯uchowski

Kinder und Jugend
Spielen Theater
18 listopada odby³ siê w Kolonowskiem Powiatowy Przegl¹d Teatrzyków Niemieckojêzycznych
KINDER UND JUGEND SPIELEN
THEATER. Organizatorami przegl¹du byli Burmistrz Kolonowskiego oraz Zarz¹d Gminny TSKN w
Kolonowskiem, a organizacja by³a
mo¿liwa dziêki rodkom finansowym przekazanym przez Konsulat
RFN. Do przegl¹du zg³osi³o siê 5
szkolnych grup teatralnych, które

startowa³y w dwóch kategoriach:
szko³y podstawowe i gimnazja. W
wykonaniu m³odych aktorów, widzowie mogli obejrzeæ nastêpuj¹ce przedstawienia: KASPER  THEATER
w wykonaniu uczniów PSP Staniszcze Ma³e  Spórok, ASCHENPUTTEL w wykonaniu uczniów Zespo³u szkolno-gimnazjalnego z Kielczy i
MISSION MARS w wykonaniu
uczniów PSP Kolonowskie. Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Le-

nicy zaprezentowali publicznoci
sztukê DIE FREUNDE, a Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem
znan¹ wszystkim bañ ROTKÄPPCHEN w nieco uwspó³czenionej
wersji. W zwi¹zku z faktem, ¿e przedstawienia nie by³y oceniane, ka¿dy z
uczestników by³ zwyciêzc¹ i na ka¿dego czeka³ drobny upominek. Teraz
pozostaje ju¿ tylko czekaæ na kolejny przegl¹d, a ten ju¿ za rok.

