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By³o warto. Otmice serdecznie
przyjê³y wszyst-
kich uczestników
konkursu i zapro-
szonych go�ci, a
uczniowie Szko³y
Podstawowej za-
pewnili oprawê
artystyczn¹. Pro-
gram by³ bardzo
zró¿nicowany �
od tañców ludo-
wych zaprezento-
wanych przez ze-
spó³ folklory-
styczny Kozieraj-
ki po przezabaw-
ne widowisko �Witajcie na Hawa-
jach�.

Przypomnijmy laureatów tej
edycji. Gratulacje za zajêcie pierw-
szego miejsca, czek na 500 z³otych

Jednak pierwotny zamys³ utwo-
rzenia SD� i wizja podniesienia jako-
�ci pracy rewalidacyjnej z uczniem o
specjalnych potrzebach edukacyj-
nych, przez kilka lat pozostawa³y w
sferze marzeñ i ugruntowywa³y po-
trzebê powstania Sali. Szczególnie na-
uczyciele pracuj¹cy w zespo³ach re-
walidacyjno-wychowawczych dr¹-
¿yli temat.

W listopadzie 2004 r. wystoso-
wali pisma z pro�b¹ o wsparcie do
potencjalnych sponsorów. Uzyskali
�rodki finansowe, dziêki którym pod
koniec 2005 r. szkolna Sala Do�wiad-
czania �wiata rozb³ys³a kolorami,
efektami �wietlnymi, zapachowymi,
dotykowymi i s³uchowymi. Niew¹t-
pliwie �matk¹ chrzestn¹� SD� jest
nauczyciel mianowany Ewa John. W
gronie sponsorów znalaz³a siê: Tele-
wizja Polska S.A. z Warszawy, fir-
my � Kler, Roche Polska, Techno-
drew Polska z Zawadzkiego, BP Part-
ner Warszawa, Spó³dzielnia Spo¿yw-
ców ze Strzelec Opolskich, Rolety
Krajewski   z Gliwic oraz nasz organ
prowadz¹cy - Powiat. Koszt ca³ego
przedsiêwziêcia to ponad 22 tys. z³o-
tych. We wszystkie prace remonto-
we i malarskie zaanga¿owali siê sami
nauczyciele, co zmniejszy³o ogólne
koszty powstania SD�.

Z okazji oficjalnego otwarcia Sali
Do�wiadczania �wiata, wydany zo-
sta³ biuletyn informacyjny opisuj¹-
cy potrzebê powstania oraz sprzêty,
w które jest wyposa¿ona i ich zasto-
sowanie. Uczestnicy zajêæ pozalek-

cyjnych �Zabawy ze sztuk¹� przy-
gotowali kolorowe, plastyczne po-
dziêkowania a szkolny zespó³ mu-
zyczno-rytmiczny �Têcza� dedyko-
wa³ swój program pt. �Chod� poma-
luj mój �wiat� sponsorom i go�ciom.
Wstêgê przecina³ wicestarosta strze-
lecki Waldemar Gaida i  dyrektor
szko³y.

Pobyt w SD� redukuje stresy i
napiêcia nerwowe � zapewnia odprê-
¿enie i wypoczynek. Umo¿liwia po-
znanie mowy cia³a osoby niepe³no-
sprawnej, która jest niejednokrotnie
jedyn¹ form¹ wyra¿ania siebie i swo-
ich emocji. Poniewa¿ niepe³nospraw-
no�æ intelektualna ogranicza pozna-
wanie �wiata i zamyka �wiat przed
dzieckiem, sala uchyla drzwi do za-
mkniêtego, czêsto obcego �wiata lu-
dzi sprawnych.

Sala Do�wiadczania �wiata �
                     �chod� pomaluj mój �wiat��

Pomieszczenie jest tak zaplanowane
i wyposa¿one, aby mo¿na by³o za-
pewniæ dziecku maksimum pozy-
tywnych do�wiadczeñ i przyjem-
nych doznañ ukierunkowanych na
wszystkie zmys³y. Oczywi�cie nie
wszystkie naraz. Nauczyciel, tera-
peuta odpowiednio dozuje zakres
bod�ców, dostosowanych do mo¿li-
wo�ci rozwojowych i potrzeb uczest-
nika zajêæ.

Sala Do�wiadczania �wiata jest
wyposa¿ona w: kulê �wietln¹ obro-
tow¹, lampy o�wietlaj¹ce regulowa-
ne, wodospad �wiat³owodów, prysz-
nic �wietlny, kolumnê bulgocz¹c¹,
³ó¿ko wodne podgrzewane, pulsuj¹-
cy emiter zapachów, sprzêt muzycz-
ny, elementy miêkkie � siedliska, pro-
jektor wraz z obrotowymi tarczami
obrazkowymi, krzes³o obrotowe oraz
lampê UV. Po w³¹czeniu to wszyst-
ko pulsuje, bulgocze, syczy pluska,
biega po �cianie i suficie w formie re-
fleksów, daje efekty fluorescencyjne,
jarzy siê ciep³ymi i zimnymi barwa-
mi, przebija pomrukiem muzyki re-
laksacyjnej oraz spokojnym, ryt-
micznym obrazem chmur, scen z ba-
jek, podwodnej flory i fauny poja-
wiaj¹cych siê na �cianie. Pomieszcze-
nie jest wyciszone i ca³kowicie za-
ciemnione.
Nasze �wiêto w pierwszych dniach
marca mia³o przepiêkny, kolorowy
wyd�wiêk nie tylko w swoim prze-
s³aniu, ale przede wszystkim, w tym,
co dali nam nasi Fundatorzy - Dar-
czyñcy. Dziêkujê w imieniu w³asnym
i ca³ej spo³eczno�ci szkolnej Zespo³u
Szkó³ Specjalnych przy DPS w Za-
wadzkiem

Anna Bujmi³a

- Producenci rolni, którzy po raz
pierwszy bêd¹ ubiegaæ siê o przy-
znanie p³atno�ci bezpo�rednich,
mog¹ otrzymaæ formularze wniosków
w biurach powiatowych i oddzia³ach
regionalnych ARiMR. Dostêpne s¹
one tak¿e na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl. Pamiêtaæ jednak
nale¿y, ¿e wcze�niej powinni zadbaæ
o nadanie im numeru identyfikacyj-
nego producenta, je�li jeszcze go nie
posiadaj¹.
- Ci natomiast, którzy ju¿ w po-
przednich latach wnioski sk³adali, w
tym roku bêd¹ mieæ znacznie u³atwio-
ne zadanie. Po raz pierwszy bowiem
otrzymaj¹ z ARiMR czê�ciowo wy-
pe³niony formularz wniosku, czy-
li tzw. wniosek spersonalizowany
wraz z za³¹cznikami graficznymi
oraz instrukcjami ich wype³nienia.

Jeden z tych za³¹czników to or-
tofotomapa - zdjêcie lotnicze lub sa-
telitarne przetworzone na mapê, z
uwzglêdnionymi granicami dzia³ek
upraw rolnych. Je�li na tych dzia³-
kach usytuowane s¹ zabudowania
gospodarcze � na zdjêciach widaæ je
równie¿. To istotne � mówi R. Maj �

bo ich powierzchniê nale¿y odliczyæ
od powierzchni upraw. Je�li to nie
zostanie uwzglêdnione � wniosek
traktowany jest jako b³êdny. W roku
2005 na 2.186 z³o¿onych wniosków
tylko 823 by³y bezb³êdne, a wiêc nie-
spe³na 38 procent. A wnioski bez b³ê-
dów rozpatrywane s¹ w pierwszej
kolejno�ci, co oznacza, ¿e ci w³a�nie
rolnicy mog¹ liczyæ na szybsz¹ wy-
p³atê pieniêdzy.

Je�li kto� bêdzie mia³ jakie� w¹t-
pliwo�ci przy wype³nianiu wnio-
sków o dop³aty � mo¿e liczyæ na
pomoc pracowników powiatowego
biura ARiMR w Strzelcach Op., na
pewno udziel¹ wyja�nieñ i pomog¹
wniosek wype³niæ. Z tym, ¿e nie w
ostatnich dniach terminu przyjmowa-
nia wniosków, kiedy przychodzi do
biura 100 i wiêcej osób. Oczywiste
jest, ¿e wtedy nie ma na to czasu.

Termin realizacji p³atno�ci
bezpo�rednich do gruntów rolnych
to okres miêdzy 1 grudnia 2006 r.
a 30 czerwca 2007 r. (termin ujed-
nolicony przez Komisjê Euro-
pejsk¹ dla wszystkich krajów UE).

Dop³aty bezpo�rednie

VII fina³ !!!
oraz zestaw chemii gospodarczej
otrzymali Pañstwo Maria i Jerzy
Kampa z Otmic. Drugie miejsce, czek
na 400 z³otych i  zestaw chemii go-
spodarczej przypad³y w udziale Pañ-
stwu Korzonek ze Staniszcz Ma³ych.
Trzecie miejsce zajê³a pani Sybilla
Pastuch z Kad³ubca. Ponadto jury
przyzna³o wyró¿nienie posesji Pañ-
stwa Izbickich z Zimnej Wódki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy i zestawy upominków. Nagro-
dy pieniê¿ne zosta³y ufundowane
przez Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego,
a zestawy chemii gospodarczej przez
pana Karola Cebulê, wydawcê Strzel-
ca Opolskiego.

Dziêkujemy jeszcze raz gospo-
darzom spotkania, pani Jolancie
Lamm, dyrektorce szko³y i pani Jo-
lancie Grabiñskiej, oraz panu Leono-

wi Koczerze, so³tysowi Otmic.
Wszystko uda³o siê �wietnie, ale

czy mog³o byæ inaczej? W koñcu to
siódmy fina³!

(bb)

2 marca b.r. uczniowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej przy
SOSW w Le�nicy  rozegrali miêdzyklasowy turniej spo¿ywców
pod has³em:  �JEDZ ZDROWO � ¯YJ ZDROWO�.

W turnieju brali udzia³ uczniowie z siedmiu klas o profilu
spo¿ywczym  (kucharze, piekarze i cukiernicy). W siedmiu
zespo³ach startowa³o ogó³em 14 uczestników.

Celem konkursu by³o podsumowanie wiedzy teoretycznej
oraz umiejêt-
no�ci prak-
t y c z n y c h
uczniów klas I
za pierwsze
pó³rocze bie-
¿¹cego roku
s z k o l n e g o
oraz powtó-
rzenie tre�ci
nauczania dla
klas II i III.
U c z n i o w i e
prezentowali
swoje umiejêt-
no�ci przed
spo³eczno�ci¹ szkoln¹, która z zaciekawieniem dopingowa³a i
�ledzi³a poprawno�æ wypowiedzi swoich kolegów.

Wiedzê uczniów oceniali nauczyciele przedmiotów zawo-
dowych: Maria Gucwa, Sylwia Janicka i Ludwika Janowska.

Zdecydowany prym w turnieju nale¿a³ do klas kuchar-
skich ( pierwsze 3 miejsca). Dzielnie spisali siê tak¿e ucznio-
wie oddzia³u przysposabiaj¹cego do pracy, zajmuj¹c 4 miejsce.

Maria Gucwa

Koniec karnawa³u to najlepszy moment na pod-
sumowanie projektu edukacyjnego pn. �Europa bawi
siê i �wiêtuje�, realizowanego w Zespole Szkó³ Spe-
cjalnych przy SOSW w Le�nicy. Zak³ada³ on zapo-
znanie siê z ró¿nymi zwyczajami zwi¹zanymi z okre-
sem adwentu, Bo¿ego Narodzenia i karnawa³u, kulty-
wowanymi w Europie i u�wiadomieniu sobie, ¿e ka¿-
dy naród mo¿e mieæ inne tradycje i tê inno�æ nale¿y
uszanowaæ. Prace nad tym projektem mia³y te¿ przy-
gotowaæ uczniów do wspó³pracy w zespo³ach, roz-
wi¹zywania problemów w twórczy sposób oraz pre-
zentowania swoich osi¹gniêæ na forum klasy i szko³y.

22 lutego odby³a siê impreza bêd¹ca podsumowa-
niem projektu realizowanego w ci¹gu ca³ego I seme-
stru. Wszystkie klasy przygotowa³y prezentacje mul-
timedialne oraz prezentacje artystyczne. Ogl¹dali�my
niemieckie wied�my odstraszaj¹ce z³e moce, francu-
skiego kankana, hiszpañskie flamenco, wenecki kar-
nawa³, polsk¹ szopkê noworoczn¹ i opolskie �wo-
dzenie nied�wiedzia�. Wybierali�my najlepiej prze-
bran¹ klasê oraz najciekawszy kotylion, sprawdzili-
�my równie¿ wiedzê w quizie karnawa³owym i degu-
stowali�my specja³y przygotowane przez poszcze-
gólne klasy.

Na zakoñczenie wszyscy stawiali pierwsze kroki
podczas nauki tañca towarzyskiego.  Zgodnie z tra-
dycj¹ by³o gwarno i weso³o, bo w karnawale nie wy-
pada siedzieæ w domu. Szkoda tylko, ¿e to ju¿ jego
koniec.

Olga Pi�

TURNIEJ SPO¯YWCÓWEuropa bawi(³a) siê
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Nagroda za miejsce II

Nagroda za miejsce III
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