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Konkurs sk³ada³ siê z dwóch czê-
�ci: teoretycznej i praktycznej.
Uczniowie pisali test, w którym py-
tania obejmowa³y zagadnienia progra-
mowe i   ponadprogramowe kszta³-
cenia technicznego, w zakresie obrób-
ki drewna, metalu, tworzyw sztucz-
nych, gospodarstwa domowego, szy-
cia oraz wychowania komunikacyj-
nego.

Druga czê�æ by³a czê�ci¹ prak-
tyczn¹. Uczniowie otrzymali instruk-
cjê wed³ug której musieli wykonaæ
dwa zadania praktyczne. Na ¿ycze-
nie nauczycieli, organizatorzy przy-
gotowali równie¿ zadanie praktycz-
ne dla nauczycieli -opiekunów, któ-
rzy przyjechali do szko³y w Strzel-
cach ze swoimi uczniami.

Dziêki sponsorom: Kuratorium
O�wiaty w Opolu, Starostwu Powia-
towemu w Strzelcach Opolskich oraz
TPD w Strzelcach Opolskich wszy-
scy uczniowie otrzymali atrakcyjne
nagrody w postaci zestawów elek-
tronarzêdzi.

Gratulujemy uczestnikom i ich
nauczycielom. Dziêkujemy zapro-
szonym go�ciom za przybycie, orga-
nizatorom i zespo³om zadaniowym
za sprawny przebieg oraz sfinanso-
wanie zadañ tego konkursu. Woje-
wódzki Konkurs Wiedzy Technicz-
nej ma ju¿ swoj¹ tradycjê, oraz cie-
szy siê coraz wiêkszym zaintereso-
waniem w�ród uczniów.

Gra¿yna Semeniuk
Bernard Janocha
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Najlepsi uczniowie to:
Marcin Zurek z Le�nicy � I miejsce
Micha³ Sadowski z Nysy � II miejsce,
Mariusz Zawada ze Strzelec Opolskich � III miejsce,
Mariusz Stefaniak z Krapkowic � III miejsce.

Po d³ugich i czasoch³onnych
przygotowaniach 11. marca w ZSZ
w Zawadzkiem odby³ siê Dzieñ
Otwartych Drzwi. Organizacja kosz-
towa³a nas wiele wysi³ku, bo bardzo
zale¿a³o nam na tym, by sprawnie,
nie zanudzaj¹c Gimnazjalistów d³u-
gimi przemówieniami, pokazaæ
wszystkie zalety naszej szko³y.

Na pocz¹tku, by rozlu�niæ at-
mosferê, na spotkanie zaprosi³o Ko³o
Teatralne. Aktorzy przedstawili krót-
ki skecz, od którego zaczê³a siê ich
dzia³alno�æ. Pierwsze lody zosta³y
prze³amane, a przedstawienie chyba
siê uda³o, bo co chwilê us³yszeæ by³o
mo¿na wybuchaj¹ce salwy �mie-
chu� Potem go�æmi zajêli siê pozo-
stali uczniowie, którzy zaprezento-
wali wszystkie uroki naszej szko³y.
Oprowadzili Kolegów po budynku,
dowcipnie komentuj¹c mijane obiek-
ty. Przy okazji dokonali krótkiej cha-
rakterystyki nauczycieli, wiêc Gim-
nazjali�ci od razu dowiedzieli siê, co
mo¿e ich tutaj czekaæJ. Obejrzeli nie-
które sale, pracownie komputerowe,
centrum multimedialne, bibliotekê i
salê gimnastyczn¹. Najwa¿niejsze
jednak (bo taki przecie¿ cel mia³o to
spotkanie) by³o przekazanie kolegom
informacji o tym, jakich umiejêtno�ci
mog¹ nabyæ przychodz¹c do poszcze-
gólnych klas, które zostan¹ otwarte
w roku szkolnym 2008/2009. Mo¿-
liwo�ci jest kilka, bo bêdzie mo¿na
podj¹æ naukê w szkole zawodowej i
w technikum (mechanicznym, infor-
matycznym i ekonomicznym). A
przede wszystkim w nowym otocze-
niu bêdzie mo¿na poznaæ nowych
ludzi i zawi¹zaæ przyja�nie!

Wszystkich niezdecydowanych
jeszcze raz serdecznie  zapraszamy
do podjêcia nauki w Zespole Szkó³
Zawodowych w Zawadzkiem J.

Aleksandra Morawiec

Sezamie, otwórz siê!

W zwi¹zku z og³oszeniem w dniu 29 lutego 2008 r. III naboru wniosków
do komponentu �Demokracja i spo³eczeñstwo obywatelskie� Opolskie
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych wraz z Fundacj¹ �Fun-
dusz Wspó³pracy� maj¹ zaszczyt zaprosiæ Pañstwa na konferencjê re-
gionaln¹ Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych (FOP). Konferencja
odbêdzie siê w dniu 26 marca w sali Urzêdu Marsza³kowskiego Woje-
wództwa Opolskiego �Ostrówek�  w  godzinach 11.00-15.00.

Fundusz dla Organizacji Pozarz¹dowych (FOP) zosta³ ustanowiony w
ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Celem Fun-
duszu jest zmniejszanie ró¿nic ekonomicznych i spo³ecznych w obrêbie
EOG, rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce, a tak¿e zacie-
�nianie wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a pañstwami - darczyñcami: Islandi¹,
Liechtensteinem oraz Norwegi¹. Konferencje obj¹³ patronatem honoro-
wym Marsza³ek Województwa Opolskiego Józef Sebesta.

Podczas konferencji zostanie przeprowadzona prezentacja nt. za-
sad ubiegania siê o �rodki FOP wraz z sesj¹ pytañ i odpowiedzi.
Uczestnicy otrzymaj¹ materia³y szkoleniowe i bêd¹ mieli mo¿li-
wo�æ odbycia indywidualnych konsultacji z przedstawicielami Ope-
ratora FOP.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udzia³u u p. Bogumi³a Siew-
ruka pod numerem telefonu   501 463 270  lub e-mailem: b.siew-
ruk@ocwip.pl do dnia 25.03.2008 r.
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organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty prowadz¹ce
dzia³alno�æ po¿ytku publicznego !

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
og³asza otwarty konkurs ofert na wsparcie

realizacji zadañ publicznych.

Tre�æ ca³ego og³oszenia dostêpna jest
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Strzeleckiego Starostwa

Powiatowego, ul. Jordanowska 2
oraz na stronie internetowej Powiatu  www.powiatstrzelecki.pl

W razie w¹tpliwo�ci i pytañ proszê dzwoniæ
pod numer telefonu 077 4401 713

Oferty sk³adaæ mo¿na do dnia 7 kwietnia 2008

Z dniem 3 marca 2008 roku od-
dzia³y regionalne Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa roz-
poczê³y przyjmowanie wniosków o
przyznanie pomocy w ramach dzia-
³ania �U³atwianie startu m³odym
rolnikom�.

W roku 2008, w okresie do dnia
30 czerwca, o przyznanie pomocy
mog¹ ubiegaæ siê wy³¹cznie osoby,
które naby³y gospodarstwo rolne i
rozpoczê³y prowadzenie dzia³alno�ci
rolniczej nie wcze�niej ni¿ w ci¹gu 14
miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ z³o-
¿enia wniosku o przyznanie pomo-
cy. O pomoc w tym okresie mog¹
ubiegaæ siê tak¿e wnioskodawcy, któ-
rych ma³¿onkowie rozpoczêli prowa-
dzenie dzia³alno�ci rolniczej nie wcze-
�niej ni¿ 14 miesiêcy przed z³o¿eniem
przez wnioskodawcê wniosku o po-
moc. Je¿eli warunki niezbêdne do
uzyskania pomocy spe³niaj¹ oboje
ma³¿onkowie, pomoc przyznaje siê
tylko jednemu z nich.

Wniosek nale¿y sporz¹dziæ na
formularzu, który w wersji elektro-
nicznej jest dostêpny na stronach in-
ternetowych ARiMR oraz MRiRW
(www.minrol.gov.pl), a w formie
wydruku -w biurach powiatowych i
oddzia³ach regionalnych Agencji. For-
mularz zawiera wykaz dokumentów,
które powinny byæ do³¹czone do

wniosku. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
plan rozwoju gospodarstwa powinien
byæ za³¹czony zarówno w formie
wydruku jak i na no�niku elektronicz-
nym (dyskietka 3,5�, p³yta CD).
Wype³niony i podpisany wniosek
wraz z za³¹cznikami, zaadresowany
do dyrektora oddzia³u regionalnego,
mo¿na z³o¿yæ w biurze powiatowym
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa.

Mo¿na równie¿ z³o¿yæ go oso-
bi�cie lub przez upowa¿nion¹ osobê,
listem poleconym lub poczt¹ ku-
riersk¹ do dyrektora oddzia³u regio-
nalnego Agencji w³a�ciwego ze wzglê-
du na miejsce po³o¿enia gospodar-
stwa. Je�li gospodarstwo le¿y na ob-
szarze wiêcej ni¿ jednego wojewódz-
twa, za województwo, w którym jest
po³o¿one gospodarstwo, uznaje siê
to, w którym jest po³o¿ona najwiêk-
sza czê�æ u¿ytków rolnych wchodz¹-
cych w sk³ad tego gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie pomocy
z³o¿one w roku 2008, w okresie do
dnia 30 czerwca, w tym samym dniu,
rozpatruje siê zgodnie z kolejno�ci¹
odpowiadaj¹c¹ dniu rozpoczêcia pro-
wadzenia dzia³alno�ci rolniczej przez
wnioskodawcê. Decyzje w sprawie
przyznania pomocy s¹ wydawane w
terminie 120 dni od dnia z³o¿enia
wniosku.

50 tysiêcy na start

Wa¿ne dla NGO


