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P O W I A T

Góra ufnej modlitwy
Dla mnie, jak i dla wszystkich

Romowie i Morawianie spod Raci-

tuarium, ka¿da pielgrzymka ma wy-

dliæ siê w jêzyku serca i móc  bez

wêdruj¹cych do annogórskiego sankj¹tkowe znaczenie. Od setek lat z ufn¹

borza, by tam, u stóp w. Anny mowzglêdu na to sk¹d pochodzimy  byæ

modlitw¹ przybywa³y tu t³umy wier-

razem. A takiej atmosfery i piewów

nie licznie  z Opolskiego. Tak by³o

wiele osób przyje¿d¿a na pierwsz¹

jest wówczas, gdy id¹ tu mniejszoci

grzymkê, nawet z zagranicy. W tym

nych z ca³ego l¹ska, choæ szczegól-

w czasie pielgrzymek stanowych, tak
narodowe. ¯adnej z nich nie opuci-

³em. Ludzi jest teraz wprawdzie nieco mniej ni¿ 10-15 lat temu  ocenia

J. Swaczyna  ale 4 czerwca nie by³o

nas wcale ma³o: jakie 1500-2000
osób. Szli Polacy, Niemcy, Czesi,

siê w filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Strzelcach Opolskich kon-

ferencja Fundacji ABCXXI  Ca³a Pol-

ska czyta dzieciom.

Fundacja ABCXXI organizuje w

pobieganiu zaburzeniom emocjonalnym

jej przetrwanie i rozwój  mówi G.

po wprowadzeniu w firmie jednego

tyle, dlatego te¿ wdro¿ylimy u nas

przez Jakoæ, Zarz¹dzania przez

9001-2000, co zosta³o potwierdzo-

wisko. Kolejny to Polska Nagroda

BVQI.

presti¿owy konkurs nagradzaj¹cy fir-

briela Berndt, pe³nomocnik zarz¹du

dardów jakoci. I wreszcie stopieñ

uwarunkowany jest opracowaniem

Jakoci, oparta na Modelu Doskona-

zasad zarz¹dzania przedsiêbior-

jest równie¿ stosowany jako podsta-

s¹dzi³by, ¿e praktyka stosowana w

wiecie strzeleckim uruchomiony zo-

roku by³o to o tyle ³atwiejsze, ¿e w

BHP lub Zarz¹dzania przez rodo-

ne certyfikatem wydanym przez

strzeleckim nie jest jednym z najwiêk-

wolnymi od pracy i z powrotem nie

Jakoci - najwa¿niejszy i najbardziej

- Udzia³ w konkursie  mówi Ga-

nacji starosty i ca³ej naszej rady, przy

grzymka wypad³a w³anie w pierw-

my za stosowanie wiatowych stan-

ds. zapewnienia jakoci w Izostalu 

najwy¿szy to Europejska Nagroda

tzw. fundamentalnych dziewiêciu

³oci EFQM. Co wa¿ne

stwem. Myli³by siê jednak kto, kto

niedzielê czerwca, na tê w³anie piel-

Niemczech Zielone wi¹tki s¹ dniami

trzeba by³o siê spieszyæ, bo piel-

szy ich dzieñ.

Szczególnego znaczenia nabra³y wyst¹-

- ten model

pienia goci konferencji, blisko zwi¹-

wa dla krajowych i regionalnych na-

firmie mo¿e ró¿niæ siê od tej teorii.

miñskiej  za³o¿ycielki i prezes funda-

jest fakt, ¿e kryteria s¹ wymierne,

grupê ekspertów i wydaniu werdyk-

zanych z Fundacj¹ ABCXXI: Ireny Ko-

cji, inicjatorki kampanii spo³ecznej

,,Ca³a Polska czyta dzieciom, Justyny

chologicznych i ksi¹¿ek dla dzieci,

prezentuj¹cej Spo³eczne Towarzystwo

Owiatowe oraz Jaros³awa Soko³owskie-

go  cz³onka Polskiego Towarzystwa
Kryminologicznego przy PAN w War-

gród jakoci. Najwa¿niejszy jednak
obliczane w punktach, ujednolicone

w ca³ej Unii Europejskiej. I nie ma tu

Po ocenie tego opracowania przez
tu, czy firma kwalifikuje siê do dal-

szego postêpowania konkursowego

znaczenia, czy ocenia siê firmê ma³¹

czy nie, do pracy  ju¿ na miejscu 

instytucjê publiczn¹.

Ich pozytywna opinia oznacza, ¿e

czy ponad 1000-osobow¹, czy te¿
-

Wiêkszoæ krajów rozwiniêtych

doskonali sw¹ gospodarkê bazuj¹c na

firma kwalifikuje siê do dalszego po-

stêpowania konkursowego. Ostatecz-

ny werdykt wydaje kapitu³a.

koncepcji

zawodowych, które maj¹ bezporedni i

Referat ,,Biblioteka i bibliotekarz a

nalenie wyrobów i us³ug, lecz tak¿e

cjalna informacja o przyznaniu Izo-

m³odzie¿y.

g³osi³a równie¿ Ewa Krawczuk  Biele-

gii, procesów i systemów wytwór-

sporód wszystkich firm na Opolsz-

no-decyzyjnych, biznesowych i

takimi opiniami.

na zaspokajanie potrzeb klientów i

wyró¿nienia

³anie fundacji skierowane jest do grup
poredni wp³yw na wychowanie dzieci i
Wród licznie przyby³ych uczest-

ników konferencji znaleli siê zatem,

oprócz przedstawicieli organów prowadz¹cych szko³y i ich dyrektorów, re-

prezentanci instytucji wspieraj¹cych
dzia³ania edukacyjno  wychowawcze,

m. in. bibliotek szkolnych, wietlic, a
nawet policji. Przes³anie konferencji

skierowane by³o tak¿e do wolontariuszy kampanii ,,Ca³a Polska czyta dzie-

ciom i nauczycieli na co dzieñ zajmu-

j¹cych siê dzieæmi oraz wspó³pracuj¹-

cych z ich rodzicami w trudnym dziele
wychowania.

spoczynku, Kawalera Orderu Umiechu.

proces wychowania do wartoci wysza - pomys³odawczyni

konferencji

oraz cz³onkini Rady Koordynatorów
Fundacji ABC XXI.

Spotkanie w strzeleckiej filii PBW

o k a z a ³ o s i ê b a r d z o u d a n e . Wy k ³ a d y

zmusi³y uczestników do zdefiniowania

w³asnej roli jako rodziców, nauczycieli,

wychowawców.

ment. Obejmuje ona nie tylko dosko-

jakoæ pracy, konstrukcji, technolo-

Wprawdzie nie pojawi³a sie ofi-

stalowi najwiêkszej iloci punktów

dla rur stalowych w izolacji antykorozyjnej na targach POL-GAZ EXPO

-

w 2002 r. wyró¿nienie w konkursie Najlepszy produkt powiatu strze-

biega³ nieco od podobnych imprez: trio

sztampowo?

Dlaczego

przy

pantomimy? Mimowie starali siê od-

jednak

nale¿y

Czy w Waszej firmie zatrudnienie

daæ czynnoci wykonywane przez pra-

-

Tak, do 35 osób, z 30 zatrudnio-

pracy.

w tym samym roku firma otrzyma³a nagrodê w konkursie Opolska

marka 2003 w kategorii Produkt dla antykorozyjnej trójwarstwowej izola-

cji epoksydowo-kopolimerowo-polipropylenowej.
-

nego z najlepszych na wiecie teatrów

-

wzronie?

-

tak

na krótki choæby wystêp aktorów jed-

Dodaæ

nowego innowacyjnego wyrobu - izolacji polipropylenowej rur.

wyj¹tkowej okazji nie zaprosiæ widzów

pomoc w sprawach formalnych.

w 2003 roku podczas Miêdzynarodowych Targów NAFTA i GAZ zdo-

bylimy Nagrodê Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za wprowadzenie

A dlaczego wszystko ma przebie-

konkretnymi przyk³adami, nie tylko
firmy).

-

Program Waszej uroczystoci od-

gaæ

townicy obs³uguj¹ nasz teren, bywa
te¿ odwrotnie. I z perspektywy cza-

su widaæ, jak to Centrum by³o u nas

potrzebne: wyjazdów do zdarzeñ na

autostradzie z roku na rok przyby-

wa. O ile poprzednio by³o ich ok. 40
w skali roku, teraz jest ich 60 - 70.

Mam nadziejê, ¿e po dyskusjach na

temat ostatecznej iloci takich centrów

ratunkowych na Opolszczynie - a

wersje s¹ dwie: w jednej ma byæ ich 4,
Wprawdzie nie wiemy jeszcze, jaki

Tak wiêc zdecydowanie nale¿y te

-

nikacyjnych.

tach lokalnych (mogê tu s³u¿yæ bardzo

Krapkowicach. Bywa, ¿e tamtejsi ra-

warunki pracy.

99 w Bydgoszczy;

dok. ze str. 1

by w postaci ulg w podatkach i op³a-

i s³u¿by ratownicze Pañstwowej Stra-

¿y Po¿arnej zgodnie wspó³pracuj¹

równie¿ z podobnym Centrum w

co zapewnia ratownikom komortowe

budowy sieci gazowych, wodoci¹gowych, kanalizacyjnych oraz telekomu-

-

autostrady A4, ale na pewno nie je-

dyn¹. Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy

nym, ale nadziejê, ¿e nie wp³ynie na

leckiego w kategorii dzia³alnoæ produkcyjna za rury polietylenowe do

strzegam zachêt ze strony UMiG, choæ-

nek o ostatecznej decyzji by³a bliskoæ

to, co ju¿ u nas dobrze funkcjonuje i

Nagrody Izostalu

potencja³ rozwin¹æ.

siê znudzenia goci?

dowaæ go. Zapewne jedn¹ z przes³a-

dana ustawa o ratownictwie medycz-

pracowników firmy czy instytucji,

i tylko od nas zale¿y, czy zdo³amy ten

smyczkowe, pantomima... Nie balici

po uzyskaniu zgody wreszcie wybu-

w drugiej - 5, nasze i tak pozostanie.

dacji ABCXXI: ,,Dzieci przychodz¹ na

dzia³aj¹cych d³u¿ej  ale tworz¹cych

niæ ideê, potem - lobbowaæ za nim, a

ostateczny kszta³t przyjmie zapowia-

Dorota Maækula

storów s¹ dobre. Natomiast dla firm

wspólpracy ze szpitalem, uda³o siê

do tego doprowadziæ. Najpierw umoc-

Gratulujemy tak prestizowego

wiat z potencja³em Leonarda do Vinci

równie¿ nowe miejsca pracy! - nie do-

szych powiatów, ale dziêki determi-

wszelkich innych, zorientowanych

rencji sta³y siê s³owa za³o¿ycielki Fun-

-

wanych S³u¿b Ratowniczych. Powiat

czynie, ale w kuluarach dzielono siê

Celn¹ puent¹ konfe-

wiedzieæ, ¿e dla zupe³nie nowych inwe-

sta³ jeden z szeciu funkcjonuj¹cych

czych, marketingowych, informacyj-

Przeprowadzka z pomp¹

mojej

- Total Quality Menage-

zabieraj¹ siê audytorzy.

szawie, podinspektora policji w stanie

oraz zachowaniom aspo³ecznym. Dzia-

rz¹dkowaniu spraw finansowych, ale

przede wszystkim o tym, ¿e w po-

na Opolszczynie Centrów Zintegro-

Marzeny Secomskiej-Rozenbaum  re-

rozwój i postawy dzieci i m³odzie¿y

Nagrody regionalne to pierwszy ze

system zarz¹dzania jakoci¹ wg ISO

cjonalnego dziecka, nauczania warto-

oraz roli czytania w wychowaniu i za-

szpitalem. I nie mówiê tu tylko o upo-

dok. ze str. 1

Berndt.  Nie mo¿emy pozostaæ w

wiêcickiej  autorki poradników psy-

ci, wp³ywu mediów elektronicznych na

dok. ze str. 1

z trzech systemów: Zarz¹dzania

ró¿nych regi onach Pol ski , , Lat aj ¹ce

konferencje na temat zdrowia emo-

kadencja?

po drugie, po trzecie

szczebli, o który mo¿na powalczyæ

nigdzie indziej nie ma. To dlatego tak

Jak kochaæ dziecko?
Pod tym has³em 17 maja odby³a

Jaka to

Jakoæ  po pierwsze,

dok. ze str. 1
-

S T R Z E L E C K I

Srebrny Laur umiejêtnoci i kompetencji za rok 2005 w kategorii Pol-

skie Przedsiêbiorstwo przyznany przez Opolsk¹ Izbê Gospodarcz¹ podsumowa³ dotychczasowe nagrody.
-

cowników naszej firmy w codziennej

dzia³ania zaliczyæ do plusów mijaj¹cej kadencji, podobnie jak przekaza-

ne sporych rodków na doposa¿enie,
choæby zakup redniego samochodu

ratowniczo-ganiczego na podwoziu

mercedesa. Tak¿e zmodernizowanie

wejcia do Komendy Powiatowej
Policji i tamtejszej recepcji oraz re-

mont dachu to znaczna poprawa.

Oczwicie tam jeszcze zosta³o sporo

do zrobienia, wszyscy zdajemy osbie

z tego sprawê, ale gdyby nie Rada

Powiatu i nie starosta, nie mielibymy nawet tego, co w tej chwili. A

przecie¿ przeznaczenie rodków na
te przedsiêwziêcia nie by³o obligato-

2006 r. - Opolska Nagroda Jakoci

ryjne: moglimy to zrobiæ, ale wcale
nie musielimy.

nych obecnie.

III Plener Malarski
-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS w Kad³ubie

Ka¿dy uczestnik indywidualnie wybra³ temat pra-

cy  fontanna, dom, pawie, to niektóre z nich. Techni-

ka tak¿e by³a dowolna  m.in. rysunek kredkami o³ów-

kowymi, malowanie farbami plakatowymi, wydzieranka z kolorowego papieru.

Przerwa na kawê, herbatê i s³odkie co nieco by³a

okazj¹ do zapoznania siê ze sob¹, nawi¹zania bli¿szej

znajomoci, wspólne pobycie ze sob¹.

Pragniemy wyraziæ nasze serdeczne podziêkowa-

nie Pañstwu Zimmermann, którzy ofiarowali na ten

dzieñ s³odkie wypieki ze swojej cukierni.

Z wykonanych prac przygotowana bêdzie wysta-

wa poplenerowa, która bêdzie mo¿na podziwiaæ
terenie Starostwa Strzeleckiego.

Trochê siê dzieje
A co na tê inwestycjê w³adze gmi-

ny? W ich imieniu wypowiada siê bur-

mistrz Norbert Koston. - Oczywiste,

¿e cieszymy siê, bo taka inwestycja
oznacza, ¿e firma rozwija siê. Mercur-

Krahelon to jedna z najbardziej dyna-

micznych

firm

na

naszym

terenie.

Nowoczesna, wybudowana z rozma-

chem hala to dla mieszkañców gminy

kolejny znak, ¿e bêdzie u nas wiêcej
miejsc pracy.

Bo przecie¿ w ostatnim czasie nie

tylko ten obiekt zosta³ otwarty. Kilka

dni wczeniej swoje podwoje otworzy-

³a nowoczesna krêgielnia, gdzie na

amatorów tego sportu czeka szeæ to-

rów do gry. Dziêki temu mo¿liwe tu

bêdzie nawet rozgrywanie eliminacji mi-

strzostw Polski. Oprócz krêgli odwiedzaj¹cy mog¹ tu równie¿ pograæ w bi-

lard. Pod koniec czerwca now¹ filiê uru-

chomi u nas Bank Spó³dzielczy w Zawadzkiem. A i to nie wszystko. Wkrót-

ce maj¹ zostaæ tak¿e otwarte dwa lokale w centrum miasta, a pan Oblong przy-

mierza siê do budowy nowej restauracji.

W d o d a t k u m a m y s y g n a ³ y, ¿ e t a k ¿ e

23 maja br. Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie

goci³ na swoim terenie uczniów szkó³ specjalnych 

uczestników III Pleneru Malarskiego Wiosna w Ka-

d³ubie , którego pomys³odawc¹ by³a pani Barbara
Macygon.

Udzia³ w nim wziê³o 30 artystów reprezentuj¹cych:

-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS w Zawadz-

-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Strzelcach Opolskich

-

kiem

Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Czarnow¹sach

inne firmy s¹ zainteresowane naszym

-

Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w

mienia lub przeniesienia tu swojej dzia-

-

Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w

terenem jako atrakcyjnym dla urucho³alnoci.

Lenicy

G³ubczycach

na

