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,Cżego sięJaŚ nie naucrył, tego Jan nie będzle umiał" - prawda stara iak świat, to
właŚnie ta dewiza prryŚwiecała dyrekcii i nauczycielom zsT_ww Trzcianie, *dy układali
plan pracy na nowy rok szkolny 201,8/201,9.

i

postawili oni sobie nowe cele i zada-
nia, a wśród nich szczególny nacisk po-
łozyli na podniesienie jakości kształce-
nia ogólnego oraz tych umiejętności, któ-
re związane są ze szkoleniem praktycz-
nym, zawodowym. W tym celu w szkole
będą prowad zone zĄęcia pozalekcyjne
ze wszystkich przedmiotów, a w interna-
cie szkolnym nauczyciele udzielą kon-
sultacji z języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego, informatyki. Bez
wątpienia będzie to czas ogromnego
wysiłku, ale równiez czas prosperity.

W roku szko|nym 2O18l19 został
przeprowadzony nabór do następują-
cych klas:
- technikum weterynaryjnego,
- technikum zywienia i usług gastro-

nomicznych,
- technikum usług fryzjerskich,
- liceum ogólnokształcącego.

Uczniowie poszczególnych typów
szkół zdobędą nowe kwalifikacje. Ci, któ-
rzy uczą się w technikum weterynaryj-
nym i liceum ogólnokształcącym uzy-
skają §tuł instruktora rekreacyjnej jaz-
dy konnej, adepci technikum usług fry-
zjerskich zdobędą uprawnienia czelad-
nicze z zakresu kosmetyki ciała. Po-
nadto organizowany będzie kurs hipo-
terapii (w TW), atakże kurs podstawo-
wy dla strażaka - ratownika (w LO).

Łącznie w klasach pierwszych roz-
pocznie naukę 147 uczniów, w Ęm 22
z Ukrainy, ci drudzy już drugi rok wybie-
rają naszą szkołę, by w niejwłaśnie kon-
tynuować swoją edukację. Kadra peda-
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gogiczna ZST-W została poszerzona
o ośmiu nauczycieli. W sumie liczy ona
obecnie 65 pedagogów.

Jak ww. sobie z nimi poradzą? Otóż
na pewno będzie kontynuacja tego, co
sprawdzone, pozyteczne i efektywne,
tego, co staje się symbolem zmian, po-
stępu, a zaIem realizacja projektów unij-
nych, bo w nich właśnie od dłuższego
juz czasu ZST-W w Trzcianie się specja-
lizuje. To one mobilizują uczniów do
wysiłku, a w nauczycielach wyzwalają
ogromne pokłady energii i inwencji
Iworczej,

Za wymianę międzynarodową odpo-
wiedzialna jest Anna Czarniak, która ko-
ordynuje pracę w tym zakresie. To wła-
śnie ona nadzoruje projekt pt. ,,Pierw-
sze doświadczenia zawodowe uczniów
ZST-W w Trzcianie w środowisku mię-
dzynarodowym" w ramach projektu,,Po-
nadnarodowa mobilnośc uczniow i ab-
solwentów oraz kadry kształcenia zawo-
dowego" realizowany jest ze środków
PO WER. Jego wartość to 597 509,65
PLN. Program napisany jest na dwa lata.
Aktualnie następuje jego kontynuacja.
W zeszłym roku szkolnym uczniowie
obecnych klas lll odbywali staz zawodo-

wy u pracodawców w Portugalii iwe Wło-
szech.

W roku szkolnym 2018119 rozpocz-
nie się pierwszy etap naboru do projek-
tu. Jego beneficjentami będą uczniowie
obecnych klas ll wszystkich typów tech-
.nłków.

W ramach projektu 15 uczniów tech-
, nikum weterynaryjnego, wyjedzie do
Pońugalii, a 16-osobowa grupa młodzie-
zy z technikum zywienia i usług gastro-
nomicznych oraz technikum usług fry-
zjerskich wyjedzie do Włoch (na przeło-
mie lutego i marca 2019 roku).

za dowe

W bieżącym roku szkolnym rozpocz-
nie się lakże realizacja kolejnego pro-
jeku pt. ,,Staże zagraniczne czynnikiem
motywującym uczniów ZST-W w Trzcia-



-.'") wyjedzie do Pońugalii, a ucznio-
, = k|as trzecich (TUF i TZ) udadzą się

Hiszpanii.
,V obu projektach uczniowie odby-

, : craktlki zawodowe u pracodawcÓW
.,z,ł działĄąw sektorach adekwatnych
_..,łodu, którego uczy się młodzież.

:- ,eaIizowany jest w ramach obo-
.-, cwej 2-tygodniowej praktyki zawo-

= Aby podwyzszyó jakość szkole-
uczniowie przebywają za granicą

:_:ń dłużej.

:_z,rskiwaniem środków z Unii Eu-
- =. ej zajmuje się równiez w ZST-W

:. :leI Jolanta Halat. Dba ona o roz-
. ,-petencji zawodowych uczniów,
_: , : eli. W tym celu pozyskała środ-

= :: ecia pozalekcyjne i pozaszkol-
,, - ku rsy specjalistyczne. Zaliczy c
_^ "ależy:

- -=astykę (TW);
: - ];, w koloryzacji blond; nowocze-

echniki strzyzenia; rekonstruk-
.csa (TUF);
: a baristy; dekorowanie wyro-
--kierniczych (TZ).

-.ach projektów organizowane

=z 
wyjazdy studyjne uczniów do

:argi branżowe. W roku szkol-
, a ,] 9 młodzież uda się do Kra-

=: Ogrodu Zoologicznego (TW),

="lzjerstwa do Katowic (TUF)
',' edzynarodowe Targi Zywno-

, ż, >zawy

.:-a,oaniem objęci są także na-

= -,,cfzy podnoszą swoje kwa-

= :a,łvodowe, uczestnicząc
- - ,ursach i szkoleniach np.
-: ekuIarnej, kuchni fusion,
,:,1a i koni, zoof izjoterapii
_ 
,- ,,, Niektórzy z nich realizują

- -:;pIomowe (dietetyka) .

- ,- słuzy podniesieniu jako-
, .:,oły. Usprawnia i urozma-

:: :- ń\/lń\/_-- - vJlllJ.

: -:l ec zadań, jakie stoją
,:- _ ą nauczycielami. Do pla-

. =:1. i rok szkolny naleŻy rów-
_ =- e szkolnego klubu jeź-

- --- .,az zorganizowanie sekcji
= -,. lakże na inwestycje,

_ - -- ",. nowego skrzydła inter-
, , -. jc malowanie elewacji
=-:-: cbory szkolnej azy za,
; -:- "zadzenie 

mini zoo. Za-
: : ale jest równiez aktyw-

,= 
= = motywacja do pracy.

: : := satowystarczająceczyn-
:::^:a sukces.
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Adam Dziedzic

To jest nadmłyczainy
instrumentpomoc
polskich sad i

W ramach wspa enle
społeczeństwa, gm niku

wspólnej działalnoś Po-
mocy Społecznej w kań-

cy mogli otrzymać nasze polskie jabłka. Ogółem,wydano od lVl 2018 r. 65 520 kg
jabłek, wtym dla miejscowości Bratkowice _21840 kg, dlaTrzciany _21 84Okgoraz
21 84o kg dla pozostałych WSi, tj,: BłędowejZgł,, Dąbrowy, Mrowli, RudnejWielkiej,
Świlczy i Woliczki,

Składam serdeczne podziękowanie dla strazaków Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Świlcza za pełne zaangażowanie, współpracę, gotowośó niesie-
nia pomocy innym i służenie Iizyczną pomocą. Dbali oni lakże o bezpieczeństwo na
placach oraz drogach dojazdowych. To oni, jak zawsze wrżliwi, pomagali niepełno-
sprawnym, starszym mieszkańcom ,lłorzy sami nie byliby w stanie odebrać jabłka.

Dystrybucja jabłek, w której uczestniczyli także zaangżowani, jak zawsze, Pra-
cownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Swilczy, przebiegała
sprawnie mimo niesprzyjĄĄc;ej pogody - śniegu i deszczu. Dziękuję.

Mamy nadzieję, że takie prowadz.one działania przyczyniły się do poprawy jako-

ści zywienia społeczności lokalnych fłczucia*satyglakcji z bycia mieszkańcem gmi-

ny Swilcza. 
l
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