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W Zespole Szkó³ Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich  m³o-
dzie¿ bardzo chêtnie uczestniczy w
ró¿nego rodzaju konkursach i impre-
zach organizowanych przez nauczy-
cieli tej szko³y. Jak co roku tak i w
tym odby³ siê w ZSZ nr 1 w Strzel-
cach Opolskich konkurs chemiczny.
Mimo, ¿e w programie nauczania
m³odzie¿ ma mniej godzin przezna-
czonych na ten przedmiot w porów-
naniu z innymi szko³ami, jednak za-
wsze znajduj¹ siê chêtni, odwa¿ni aby
wystartowaæ w konkursie w  tej trud-
nej a zarazem fascynuj¹cej dziedzi-
nie wiedzy.

Dnia 21 listopada 2007 roku w
ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich
odby³ siê Konkurs Chemiczny ( etap
szkolny )

Konkurs mia³ na celu zachêcenie
uczniów klas pierwszych i drugich
Techników oraz  trzecich Liceów Pro-
filowanych do zainteresowania siê
problematyk¹ chemiczn¹ a w szcze-
gólno�ci do rozwijania umiejêtno�ci
rozwi¹zywania ró¿norodnych zadañ
chemicznych.

Chemicy na start

W konkursie wziê³o udzia³  27
uczniów z  nastêpuj¹cych klas :
I Tga , I Tag , I Tm , I Tel , I Tek b , II
Tm , II Tel , II Tek a , II Tek b , III Ls.

Ostateczne wyniki konkursu
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Pierwsze miejsce zdoby³a uczen-
nica klasy drugiej Technikum Ekono-
micznego � Przemus Anna

Drugie miejsce zdoby³a równie¿
uczennica klasy drugiej Technikum
Ekonomicznego � Nie�wiec Ma³go-
rzata

Trzecie miejsce zaj¹³ uczeñ klasy
pierwszej Technikum Elektrycznego
� Baumgarten Pawe³

Czwarte miejsce zdoby³ uczeñ
klasy drugiej Technikum Elektrycz-
nego � Wycis³o £ukasz

Wy¿ej wymienieni uczniowie
awansowali do etapu wojewódzkie-
go � Opolskiego Turnieju Chemicz-
nego

Dziêkujê wszystkim odwa¿nym
uczniom za udzia³ w tym konkursie i
zachêcam do wziêcia udzia³u w przy-
sz³orocznym konkursie

Danuta Kyc.

Istota konkursu sprowadza siê do
tego, by o zwyciêstwie decydowa³a
si³a umys³u

Wzorem lat ubieg³ych Ma³gorza-
ta i Andrzej Podyma przy wsparciu
dyrekcji Specjalnego O�rodka Szkol-
no � Wychowawczego w Le�nicy zor-
ganizowali V Wojewódzki Konkurs
Gier Logicznych. Patronat nad im-
prez¹ przyjê³o Kuratorium O�wiaty
w Opolu oraz Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich. Celem kon-
kursu by³o propagowanie umiejêtno-
�ci logicznego my�lenia w�ród m³o-
dzie¿y szkolnictwa specjalnego.

29 listopada w Le�nicy spotkali
siê uczniowie szkó³ specjalnych wo-
jewództwa opolskiego z Dobrodzie-
nia, G³ogówka, G³ubczyc, Grodko-
wa, Nysy oraz Le�nicy. W konkursie

wziê³o udzia³ 18 uczniów, którzy w
ci¹gu 120 minut mieli rozwi¹zaæ 13
zadañ u³o¿onych przez organizato-
rów konkursu.

Zadania po rozwi¹zaniu spraw-
dza³a komisja wy³oniona z nauczy-
cieli � opiekunów grup. Zwyciêzca-
mi konkursu okazali siê:

Konkurs gier logicznych

1. Marlena Rybak � Kluczbork
2. Monika Szyszka � Dobrodzieñ
3. Piotr Widera � Kluczbork

Uczestnicy Konkursu otrzymali pa-
mi¹tkowe dyplomy oraz atrakcyjne
nagrody, które wrêczy³a dyrektor
Zespo³u Szkó³ mgr Olga Pi�.

Sponsorami tegorocznego V Woje-
wódzkiego Konkursu Gier Logicz-
nych byli:
* Kuratorium O�wiaty w Opolu
* Starostwo Powiatowe w Strzel-

cach Opolskich
* Cukiernia �Pty�� w Zdzieszo-

wicach
* Szko³a Nauki Jazdy �Le�nica�

w Le�nicy

Wszystkim zwyciêzcom gratuluje-
my, a tym, którzy przyczynili siê do
zorganizowania Konkursu serdecznie
dziêkujemy.

Ma³gorzata i Andrzej Podyma

Liceali�ci z Zawadzkiego najlep-
si w województwie w promocji zdro-
wego stylu ¿ycia

Ju¿ po raz kolejny uczniowie Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Zawadz-
kiem brali udzia³ w Olimpiadzie Pro-
mocji Zdrowego Stylu ̄ ycia Polskie-
go Czerwonego Krzy¿a.

Celem olimpiady jest pog³êbia-
nie wiedzy uczniów na temat zagro-
¿eñ zdrowotnych oraz sposobów
ochrony i doskonalenia zdrowia,
kszta³towanie w�ród uczniów w³a-
�ciwych postaw i zachowañ proz-
drowotnych oraz inicjowanie i reali-
zowanie na terenie szko³y i poza ni¹
ró¿nych dzia³añ promuj¹cych zdro-
wie.

W etapie szkolnym uczestniczy-
³o 30 osób. Do kolejnego etapu za-
kwalifikowa³y siê 3 osoby: Monika
Biwo, Agata Morys i £ukasz Zmora
� uczniowie klasy 3c.

Uczniowie musieli wykazaæ siê
wiedz¹ na temat historii i dzia³añ Pol-

skiego Czerwonego Krzy¿a, zasad
zdrowego ¿ywienia, higieny osobistej
i otoczenia, ochrony �rodowiska na-
turalnego, profilaktyki uzale¿nieñ,
zapobiegania HIV/ AIDS oraz innym
chorobom wirusowym oraz prak-
tyczn¹ znajomo�ci¹ udzielania pierw-
szej pomocy. Laureaci etapu szkol-
nego musieli równie¿ przygotowaæ
pracê plastyczn¹  maj¹c¹ na celu za-
chêcanie do ¿ycia bez narkotyków lub
promuj¹cej zdrowy styl ¿ycia i bez-
pieczne zachowania.

Prace plastyczne naszych
uczniów zosta³y bardzo wysoko oce-
nione, a £ukasz Zmora uzyska³ naj-
wiêksz¹ liczbê punktów za test pi-
semny, zdobywaj¹c w ten sposób
pierwsze miejsce w etapie rejono-
wym olimpiady w Opolu. Bêdzie on
reprezentowa³ rejon opolski w eta-
pie wojewódzkim XVI edycji olim-
piady.

Anna Sta�

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
przyjmuje wnioski bezrobotnych ubiegaj¹cych siê

o przyznanie jednorazowych �rodków na podjêcie
dzia³alno�ci gospodarczej.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 11
Powiatowego Urzêdu Pracy w Strzelcach Opolskich

tel. 077 4621817, 077 4621800
maksymalna kwota dotacji: 13 200,- z³.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

dla

Pana Helmuta Paisdzior
z powodu �mierci

¯ONY

sk³adaj¹

Rada oraz Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

To ju¿ ostatnia szansa na DOTACJE!!!

Wiemy jak zdrowo ¿yæ

OG£OSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
prowadzonym w formie przetargu pisemnego � zbieranie ofert

na sprzeda¿ drewna tartacznego i opa³owego

Powiat Strzelecki z siedzib¹ przy ul. Jordanowskiej 2,
47-100 Strzelce Opolskie woj. opolskie,

tel. nr 0*77 440 17 00, fax 0*77 440 17 01,
REGON 531412237,  NIP 756-17-50-877,

informuje, ¿e w dniu 14.12.2007r o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa �
pokój nr 10, odbêdzie siê otwarcie ofert na sprzeda¿ drewna tartacznego
i opa³owego w ilo�ci 103,15 m3  bêd¹cego w³asno�ci¹ Powiatu Strzelec-
kiego sk³adowanego w miejscowo�ci Kro�nica.

Cena wywo³awcza drewna  (cena loco plac sk³adowy)
 � 14.000,00 z³ brutto.

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia
14.12.2007r do godz. 10.00  w wysoko�ci 10% ceny wywo³awczej drewna
tj. � kwoty 1.400,00 z³

Wszelkich informacji jak równie¿ Regulamin przetargu
mo¿na uzyskaæ w siedzibie Starostwa pok. nr 10

lub telefonicznie pod nr tel. 440-17-17.
Drewno bêd¹ce przedmiotem przetargu mo¿na ogl¹daæ w terenie.


