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Jury oceni³o wystêpy wszystkich
orkiestr, którym przyzna³o tytu³y
LAUREATA PRZEGL¥DU oraz
nagrody dla ka¿dej orkiestry za:
* Gminnej M³odzie¿owej Orkie-
strze Dêtej z Polskiej Cerekwi  � za
zaanga¿owanie cz³onków orkiestry w
popisy solowe,
* Orkiestrze Dêtej Borki Wielkie �
za subtelno�æ brzmienia,
* Orkiestrze Gminnej Prószków  �
za poszukiwanie ciekawych rozwi¹-
zañ interpretacyjnych,
* M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej
Gminy Le�nica � za kulturê muzyko-
wania  i szlachetno�æ brzmienia in-
strumentów sekcji �blaszanej� oraz
dobrane proporcje,
* Parafialnej Orkiestrze �wibie � za
rado�æ muzykowania,
* Orkiestrze OSP Wêgry � za

Przegl¹d orkiestr

wielk¹ dba³o�æ i odpowiednie kszta³-
towanie brzmienia orkiestry,
* Orkiestrze Miasta i Gminy Za-
wadzkie � za po³¹czenie �piewu z
muzyk¹ instrumentaln¹,
* M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej
KAPRYS z Boguszyc � za odwagê
siêgniêcia  po muzykê musicalow¹ i
ciekawe aran¿acje,
* Bialskiej Orkiestrze Dêtej � za
precyzjê wykonawcz¹,
* M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej
z Gogolina � za odwagê siêgniêcia do
muzyki estradowej i niebanalne wy-
konanie,
* M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej
z G³ogówka � za siêganie do niemiec-
kiej muzyki ludowej
* Orkiestrze Dêtej OSP Mechnica
� Kamionka � za odwagê siêgniêcia
do muzyki musicalowej

Spo�ród orkiestr uczestnicz¹cych w Przegl¹dzie jury postanowi³o szcze-
gólnie wyró¿niæ orkiestry z: Boguszyc, Gogolina, Le�nicy i Wêgier.

Imprezê zakoñczy³ koncert Orkiestry Szko³y Muzycznej w Le�nicy. Do-
pisa³ pogoda i licznie zgromadzona widownia.

XVII Przegl¹d Orkiestr  zrealizowano dziêki dotacji Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Nie-
miec oraz Samorz¹du Województwa Opolskiego.
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Uczniowie Szkó³ Zawodowych, któ-
rzy nie zakwalifikowali siê do projektu
pn. �Przysz³y absolwent �fachowiec.
Uczeñ szko³y zawodowej z miêdzyna-
rodowymi certyfikatami� w zesz³ym
roku i nowi uczniowie  ponownie bêd¹
mieli szansê zdobyæ certyfikaty i upraw-
nienia respektowane w kraju, jak i  za-
granic¹.

Niebawem ruszy kolejny, analogicz-
ny projekt pod nazw¹ �Akademia no-
wych specjalno�ci zawodowych � dobry
pocz¹tek kariery� w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Dzia³a-
nie 9.2 Podniesienie atrakcyjno�ci i ja-
ko�ci szkolnictwa zawodowego. Dziêki
temu, i¿ projekt zesz³oroczny cieszy³
siê ogromnym zainteresowaniem w�ród
uczniów szkó³ zawodowych z terenu
powiatu strzeleckiego, Powiat Strzelec-
ki jako projektodawca postanowi³ po-
wtórzyæ projekt z wiêkszym wachlarzem
zajêæ pozalekcyjnych i kursów.  Póki
co trwaj¹ jeszcze procedury prowadz¹-
ce do podpisania umowy. W tym roku
szkolnym projekt obejmuje szkolenia z
zakresu nauki spawania metod¹ MAG

dla 20 osób, zajêcia  informatyczne,
komputerowe wspomaganie projekto-
wania CAD dla 20 osób, kurs jêzyka
angielskiego dla 30 osób, kurs obs³ugi
wózków wid³owych dla 30 osób, kurs
na prawo jazdy kategorii B dla 20 osób.
W tej edycji fachowca we�mie udzia³
120 uczniów ze szkó³ zawodowych z
terenu powiatu strzeleckiego. Ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ Zawodowych z Za-
wadzkiego nie musz¹ siê martwiæ wy-
cofywaniem autobusów PKS z niektó-
rych kursów popo³udniowych, ponie-
wa¿ bêd¹ mieli zapewniony zbiorowy
dojazd na zajêcia pozalekcyjne.  W ra-
mach projektu powstanie równie¿ Pra-
cownia Kariery wraz z e-pracowni¹ ka-
riery. Celem powstania takiej pracow-
ni jest efektywne doradztwo edukacyj-
no � zawodowe, pomoc naszym po-
tencjalnym beneficjentom w diagno-
zowaniu swojego potencja³u zawodo-
wego, oraz motywacja uczniów do in-
westowania w siebie, swój rozwój za-
wodowy. Pracownia kariery bêdzie pe³-
ni³a swoje dy¿ury we wszystkich szko-
³ach zawodowych z terenu powiatu strze-

leckiego.  Ca³kowita warto�æ projektu
wynosi 406 750,00 z³.

Obecnie z niecierpliwo�ci¹ czeka-
my na podpisanie umowy na dofinan-
sowanie, wtedy te¿ niezw³ocznie roz-
poczniemy proces rekrutacyjny i jak
najszybciej ruszymy z zajêciami. Do
wszystkich placówek, szkó³ zawodo-
wych zostan¹ zadysponowane ulotki i
plakaty. W ka¿dej szkole odbêd¹ siê
spotkania informacyjne, na których
zostan¹ rozdane formularze zg³oszenio-
we do udzia³u w zajêciach pozalekcyj-
nych. Liczymy na cierpliwo�æ naszych
potencjalnych, przysz³ych beneficjen-
tów. Czekajcie, bo warto � uczestnic-
two w dodatkowych zajêciach specjali-
stycznych takich jak nauka spawania
metod¹ MAG, nauka obs³ugi wózków
wid³owych, nauka jazdy samochodem
osobowym, nauka jêzyka angielskiego
oraz komputerowe wspomaganie pro-
jektowania CAD daje mo¿liwo�æ uzy-
skania konkretnych umiejêtno�ci i
kompetencji poszukiwanych na rynku
pracy.

Agnieszka Wodarz

Miêdzynarodowe certyfikaty
dla uczniów szkó³ zawodowych

Przebudowa i rozbudowa Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Strzelcach Opol-
skich dobiega koñca. Prace rozpoczê-
³y siê w sierpniu 2008 i trwaj¹ niemal
nieprzerwanie do dzi�. Termin zakoñ-
czenia robót to pa�dziernik tego roku.

W wyniku przebudowy strzelecki
DPS wzbogaci siê o windê i nowe po-
mieszczenia, ca³o�æ zostanie ocieplo-
na i wyremontowana. Oprócz robót
budowlanych zadanie objê³o tak¿e za-
kup wyposa¿enia, które niezw³ocznie
po zakoñczeniu prac budowlanych zo-
stanie zamontowane w obiekcie. Miesz-
kañcy domu bêd¹ mogli cieszyæ siê rów-
nie¿ nowo zagospodarowanym podwór-
kiem i czystszym powietrzem (zlikwi-
dowano wêglow¹ kot³owniê ogrzewa-

Standaryzacja na finiszu�
j¹c¹ wodê).

Ekologicznym aspektem jest zast¹-
pienie jej bateri¹ paneli solarnych wspie-
ranych kot³em gazowym. W sumie za-
danie zamknie siê kwot¹ niemal¿e 4
milionów z³otych.
Potem pozostanie uzyskanie wszelkich
niezbêdnych uzgodnieñ i mieszkañcy po
ponad pó³rocznej wyprowadzce bêd¹
mogli wróciæ do swojego domu. Mamy
nadziejê, ¿e to co zastan¹ w pe³ni ich
zadowoli.

Dziêki uzyskaniu dofinansowania
dla zadania nie ca³y koszt inwestycji
spocz¹³ na barkach powiatu. W roku
ubieg³ym z dotacji na standaryzacjê uzy-
skano oko³o miliona z³otych, a w roku
bie¿¹cym 290 tysiêcy.

Bart³omiej Bia³oñ

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY PRZY STAROSTWIE
POWIATOWYM W STRZELCACH OPOLSKICH

Przypomina, i¿ w miesi¹cu listopadzie ruszaj¹ nabory wniosków w
ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w obszarze dzia-
³añ:
1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 16.11-27.11.2009 r.
Beneficjentami mog¹ byæ min. Przedsiêbiorstwa, strefy biznesu, cen-
tra logistyczne, inkubatory przedsiêbiorczo�ci.
1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiêbiorstwach
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 17.11-30.11.2009 r.
Beneficjentami mog¹ byæ min. MSP.
2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzêdzi ICT
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 16.11-30.11.2009 r.
Beneficjentami mog¹ byæ min. jednostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zki,
porozumienia i stowarzyszenia, organizacje pozarz¹dowe.
2.2 Modu³y informacyjne, platformy e-us³ug i bazy danych
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 05.11-19.11.2009 r.
Beneficjentami mog¹ byæ min. jednostki samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹z-
ki, porozumienia, zak³ady opieki zdrowotnej dzia³aj¹ce w publicznym
systemie opieki zdrowotnej.
6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 16.11-30.11.2009 r.
Beneficjentami mog¹ byæ min. jednostki samorz¹du terytorialnego, organiza-
cje pozarz¹dowe, stowarzyszenia, fundacje.
Wszystkich zainteresowanych beneficjentów zapraszamy do Lokalnego Punktu
Informacyjnego dzia³aj¹cego w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opol-
skich przy ulicy Jordanowskiej 2 w pokoju nr 7 na parterze Starostwa.
Udzielamy nieodp³atnych porad zwi¹zanych z mo¿liwo�ci¹ pozyskania
dofinansowania z Funduszy Europejskich.
Zapytania mo¿na kierowaæ tak¿e:
-drog¹ elektroniczn¹: pcieg@powiatstrzelecki.pl
- korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatu Strzeleckiego
- telefonicznie (077) 44 01 705

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

W dniu 5 wrze�nia 2009 Towa-
rzystwo Spo³eczno-Kulturalne Niem-
ców na �l¹sku Opolskim Ko³o Strzel-
ce Opolskie zorganizowa³o rajd rowe-
rowy lasami Ma³ej Panwi. Wyjazd
nast¹pi³ o godzinie 11.00 spod ruin
zamku w Parku Miejskim w Strzel-
cach Opolskich.

W trakcie rajdu zwiedzali�my
wszystkie interesuj¹ce miejsca i za-
k¹tki. Na d³u¿ej zatrzymali�my siê w
dawnym ko�ciele klasztornym opac-
twa cystersów. Ks. mgr Henryk Pi-
chen proboszcz parafii przyj¹³ nas
bardzo serdecznie i oprowadzi³ po
zabytku. Ko�ció³ pocysterski wraz z
klasztorem nale¿y do najpiêkniejszych
zabytków ziemi jemielnickiej.

Po przerwie ruszyli�my w dalsz¹
drogê. Celem naszej wyprawy by³a
le�niczówka Pilawówka. Gdy przy-
jechali�my na miejscu czekali na nas
cz³onkowie DFK ze Strzelec Opol-

Le�ny rajd rowerowy

skich, którzy przyjechali autobusem.
Podczas pikniku przy ognisku czas
umila³ nam zespó³ muzyczny oraz
wystêp dzieci z grupy teatralnej z
DFK z Strzelec Opolskich. Niestety
oko³o 17.00 musieli�my zbieraæ siê

do wyjazdu. Przed nami by³a jeszcze
d³uga droga powrotna. Wszystkim
uczestnikom bardzo siê podoba³o,
mile wspominamy wyjazd oraz cze-
kamy na nastêpny.

 Uczestnik rajdu

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
 og³asza nabór zawodników do

Mistrzostw Powiatu
Strzeleckiego jako eliminacji do

Mistrzostw Polski Powiatów
w Bryd¿u Sportowym 2009
Wspó³organizowanych z Polskim

Zwi¹zkiem Bryd¿a Sportowego, Zwi¹z-
kiem Powiatów Polskich, Powiatem
Strzeleckim oraz Centralnym O�rod-
kiem Sportowym w Warszawie
FORMA ZAWODÓW: Turniej par
Eliminacje Powiatowe: 3 pa�dzierni-
ka 2009 r.
Mistrzostwa Polski Powiatów: 18 pa�-
dziernika 2009 r.
Eliminacje Powiatowe odbêd¹ siê w
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich ul. Kra-
kowska 38.
Mistrzostwa Polski Powiatów odbêd¹
siê w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Strzelcach Opolskich ul.
Krakowska 38 oraz Centrum Mi-
strzostw w Centralnym O�rodku Spor-
towym w Warszawie.

Zg³oszenia s¹ przyjmowane przez
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury Fi-
zycznej i Turystyki Starostwa Powia-
towego w Strzelcach Opolskich do dnia
30 wrze�nia 2009 r. pod numerem tele-
fonu. 0774401770.

W zg³oszeniu nale¿y podaæ dane
osobowe zawodników - imiê i nazwi-
sko, nr telefonu.

Uczestnikiem Mistrzostw Powiatu
mo¿e byæ osoba  zamieszkuj¹ca, uro-
dzona, zatrudniona lub ucz¹ca siê na
terenie Powiatu Strzeleckiego

W trakcie Mistrzostw Powiatu zo-
stan¹ wy³onione 4 pary reprezentuj¹ce
Powiat Strzelecki w Mistrzostwach
Polski Powiatów

Turniej  bryd¿a


