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ogłasza nabór w roku szkolnym 2012/2013 na bezpłatne:

- kursy
- kształcenie uzupełniające dla dorosłych

Więcej czytaj na str. 5

Strzelce, jakich nie znamy

Renoma robi swoje
Tak można powiedzieć, patrząc
na wyniki tegorocznego naboru do
szkół. Kiedy niż demograficzny już
niemal stuka do drzwi, i wszystkie
szkoły - bez względu na etap naucza
nia, także wyższe - zastanawiają się,
jak przyciągnąć uczniów czy studen
tów, takiego problemu nie widać w
strzeleckim Zespole Szkół Ogólno-

ks ztałcących: w liceum będzie się
uczyć o 20 osób więcej, a w gimna
zjum - o 22 więcej niż w zes złym
roku. Wieść o niemal stuprocentowej
zdawalności matury i bardzo dobrych
wynikach egzaminu gimnazjalnego
niesie się daleko. I - przyciąga chęt
nych.
dok. na str. 2

Więcej czytaj na str. 4

18+ nowe szanse i możliwości

Więcej czytaj na str. 2

Wakacje nie są nudne!

Więcej czytaj na str. 2

P O WIA T S T R Z E L E C K I

Renoma robi swoje
dok. ze str. 1

W Centrum Kształcenia Zawodo
wego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich pierwszoklasistów jest
nieco mniej niż temu: wówczas szko
łę zawodową i technikum rozpoczy
nało 340 uczniów, w tym roku - 318,
na co wskazują zapisy w lipcu br. Być
może zakrojona na szeroką skalę pro
mocja kursów zawodowych, a także
uzupełniających szkół (liceum i tech
nikum) dla dorosłych przyniesie spo
dziewany efekt, a zatem jeszcze ko
lejne zapisy.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem sytuacja nie
jest zła, ale oczekiwano - sugerując
się liczbą absolwentów gimnazjów w
gminie i okolicy - że będzie lepsza.
Na razie okazuje się, że w pierwszych
klasach nowo utworzonego Zespołu
Szkół uczniów będzie nieco mniej - w
sumie ok. 10 osób, w tym w LO - o
trzy. Dziesięć osób mniej to niewiele,
można by powiedzieć, ale w dobie niżu
- każdy uczeń na wagę złota. Gdzie
więc „uciekli” absolwenci gimnazjów?
Najprawdopodobniej do Tarnowskich
Gór. Odkąd gmina Zawadzkie urucho-

Człowie k - najle psza inwe stycja.
miła własną komunikację autobusową
do Krupskiego Młyna, „otworzyła
się” na świat, a przynajmniej na Śląsk.
Wróciła więc do tradycji - do „Kru
py” jeździł się do pracy, a przez „Kru
pę” - dalej. Z tej możliwości zawsze
korzystała część młodzieży. A dlacze
go woli dojazdy, niż naukę na miej
scu? Kiepskie wyniki tegoro cznych
matur w zawadczańskim te chnikum
na pewno miały wpływ na to. W tej
sytuacji połączenie LO i ZSZ w jedną
placówkę wydaje się dobrym pomy
słem: wszyscy liczą na po dwyżs ze
nie poziomu.
Do szkół specjalnych nabór nie
zakończy się szybko. Trwać będzie
do początku września. Władze powia
tu mają nadzieję, że jeszcze uczniów
przybędzie, bo na razie zgłoszeń jest
mniej niż oczekiwano, ale w zasadzie
utrzymany jest stan porównyw alny
z ubiegłym rokiem. Jeszcze liczą, że
zarówno szkoła zawodowa w SOSW,
jak i doskonała opieka, i możliwość
zakwaterowania w internacie spowo
dują, że uczniów będzie więcej.

Projekt współfinansowanyprzez UnięEuropejską wramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego

18+ nowe szanse
i możliwości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Strzelecki
- równamy do najlepszych
To nie hasło promocyjne ani cel
strategii - to tytuł nowego projektu
adresowanego do uczniów liceów
ogólnokształcących w Strzelcach
Opolskich i w Zawad zkiem.

Projekt został już po zytywnie
oceniony w tegorocznym konkursie
poddziałania 9.1.2. Programu Opera
cyjnego Kapitał Ludzki, w chwili
obecnej trwają negocjacje przed pod
pisaniem umowy. Zgodnie z harmono gramem już w październiku tego
roku zaprosimy uczniów Liceum
Ogólnokształcącego w Strzelcach
Opolskich i Liceum Ogólnokształcą
cego w Zawadzkiem do udziału. Li
czymy, że łącznie weźmie w nim udział
340 uczniów z obydwu szkół. W ra
mach projektu zostaną zre alizowane
zajęcia:
1. Zajęcia wyrównawcze Wsparcie
i Pomoc (WIP2) z: matematyki,
fizyki, geografii, chemii, języka
polskiego, historii, biologii. Celem
zajęć jest podniesienie o 10% ogól
nej średniej ocen uczniów biorących w nich udział. Zajęcia będą
odbywać się od listopada 2012r
do grudnia roku 2013.

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

Powiatowe Centrum Pomocy Ro
dzinie w Strzelcach Opolskich w ra
mach Programu Operacyjnego Kapi
tał Ludzki, Priorytet VII Promocja in
tegracji społecznej, Działanie 7.1. Roz
wój i upowszechnianie aktywnej in
tegracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji
przez powiatowe centra pomocy ro
dzinie realizuje projekt systemowy
pn. „18+ nowe szanse i możliwości”
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

W terminie od 08.07.2012 r. do
18.07.2012 r. w ramach projektu zo
stał zorganizowany dla Grupy I (A i
B) 11- dniowy wyjazd ogólnousprawniający dla 27 osób niepełno spraw
nych z programem przywrócenia ak
tywności społecznej do Ośrodka
„MAZOWSZE” w Ustroniu, w ra
mach którego zorganizowano:
a) zajęcia rehabilit acyjne (3 zabiegi
dziennie),
b) warsztaty rozwoju osobistego
przeprowadzane przez psycho
loga (trening umiejętności społecz
nych, autoprezentacja, nauka asertywności, radzenie sobie ze stre
sem, podział ról rodzinnych, ko
munikacja interpersonalna),
c) indywidualne spotkania z psycho-

logiem dla każdego uczestnika wy
jazdu (celem spotkań było roze
znanie potrzeb, problemów i ba
rier z jakimi borykają się uczest
nicy Projektu w codziennym
życiu oraz poszukiwanie możli
wości rozwiązania tych proble
mów i uzyskanie ewentualnych
form wsp arcia),
d) wars ztaty z terapeutą (stymula
cja polisensoryczna, choreoterapia, muzykoterapia, psychodrama oraz biblioterapia),
e) zajęcia integracyjno - rekreacyj
ne, w ramach których odbyły się:
- wieczo rki integracyjno - ta
neczne,
- wieczór z karaoke,
- wieczór z filmem,
- spotkanie integracyjne z folk
lorem,
- wycieczka do Leśnego Parku
Niespodzianek,
- wy cieczka do Wisły (zwie
dzanie Muzeum Adama Ma
łysza oraz skoczni Adama
Małysza) oraz wycieczka
krajoznawcza po Ustroniu.

Przed uczestnikami naszego Pro
jektu pozostało dużo pracy i etapów
do zrealizowania, w związku z czym
Zespół Projektowy życzy wytrwa
łości i pomyślności.

2. Zajęcia pozalekcyjne w zakresie
przedmiotów matematycznoprzyrodniczych "Matematyka
między szkołą średnią a wyższą".
Celem jest przygotowanie
uczniów do zajęć matematycz
nych na uczelniach wyższych,
szczególnie na uczelniach tech
nicznych. Każda grupa skorzysta
z 80 godzin zajęć matematycz
nych.
3. Zajęcia dodatkowe ukierunkowa
ne na rozwój kompetencji kluczo
wych - Kurs z technologii infor
matycznych ECDL. Celem jest
zapoznanie z technikami informa
cyjnymi i zdobycie certyfikatu
ECDL, który zwalania z zajęć z
technik informacyjnych na uczel
niach wyższych - technicznych.
4. Zajęcia dodatkowe ukierunkowa
ne na rozwój kompetencji kluczo
wych - Kursy języka angielskie
go i niemieckiego. Celem zajęć jest
przygotowanie uczniów do egza
minów, a dodatkowo zdobycie
certyfikatów FCE i ZD.
5. Praco wnia Rozwoju Osobistego
(PRO). Celemdziałalności jest ak
tywne po radnictwo i doradztwo

edukacyjno-zawodowe czyli in
formowanie uczniów o korzy
ściach płynących z wyboru ścież
ki edukacyjnej oraz jakie są moż
liwości kształcenia w kontekście
uwarunkowań lokalnego i regio
nalnego rynku pracy. Pracownia
będzie działała na zasadzie orga
nizacji treningów i warsztatów te
matycznych oraz poprzez pora
dy indywidualne organizowane w
każdej ze szkół biorących udział
w projekcie.

Ogółem na projekt przeznaczone
zostanie 281 110 zł, które pochodzić
będą z Europejskiego Funduszu Spo
łecznego oraz z budżetu państwa.
Widząc zainteresowanie i efekty
analogicznego projektu "Każdy innywszyscy równi. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych ogólnokształcą
cych z terenu powiatu strzeleckiego."
realizowanego w roku szkolnym
2010/2011 liczymy na zainteresowa
nie uczniów, którzy ze szkoły chcą
wynieść coś więcej niż miłe wspo
mnienia. Do zobaczenia w paźd zierniku!

Wakacje nie są nudne!

Tak z pewnością powiedziałoby
każde dziecko, które brało udział w
akcji leniej „Wakacyjna przygoda ję
zykowa”, którą zorganizowano na te
renie gminy Kolonowskie dzięki pro
jektowi napisanemu przez Stowarzy
szenie Odnowy Wsi w Staniszczach
Małych we współpracy ze Stowarzy
szeniemOdnowy Wsi w Spórku i Sto
warzyszeniu Rodziny Kolping a w
Staniszczach Wielkich. Jednak nie tyl
ko inicjatywa stowarzyszeń jest waż
na w organizowaniu tych półkolonii.
Bardzo ważne jest wsparcie material
ne. Ten projekt dofinansowany był
przez Powiat Strzelecki oraz Gminę
Kolono wskie.
W drugiej połowie lipca młodzi
mieszkańcy gminy mogli cieszyć się
atrakcjami na jej terenach jak i pod
czas różnego rodzaju wyjazdów. W
okolicy miejsca zamieszkania, dzieci
rywalizowały między sobą na kręgiel
ni „Pod lasem”. Na ostatnim turnieju
tenisa stołowego rozstrzygnięto, kto
jest wakacyjnym mistrzem w tej dzie
dzinie - tytuł przypadł Maćkowi Musiołowi. Organizatorzy zabrali dzie
ciaki do stolicy województwa - Opo
la. Tam podziwiano egzoty czne ga
tunki zwierząt w opolskim ZOO.
Podczas większości imprez w ra
mach tegorocznych wakacji uczestni
cy otrzymywali małe karteczki, które

pełniły funkcję słowniczków. Jak same
hasło przewodnie projektu wskazuje,
dzieci miały poznawać języki obce.
W ZOO słowniczki zawierały nazwy
zwierząt w języku polskim, jak i nie
mieckim i angielskim. Na koniec akcji
letniej powstał jeden słownik z zebra
nymi słówkami z wszystkich atrak
cji. Małym podsumowaniem projek
tu były rozgrywki sportowe oraz pik
nik rodzinny na boisku LZS-u w Staniszczach Wielkich. W tym spotka
niu brały udział uczestnicy akcji let
niej w raz rodzicami. Oczywiście nie
zabrakło tam organizatorów oraz go
ści specjalnych, którymi byli starosta
strzelecki Józef Swaczyna i wicebur-

mistrz gminy Kolonowskie Konrad
Wacławczyk. Chłopcy wraz z ojcami
utworzyli dwa składy do gry w piłkę
nożną, ze Staniszcz Wielkich i Ma
łych. Ten pierwszy okazał się skuteczniejs zy i wygrał z przeciwnikami
6:1. Inne dzieci zabawiały się na pla
cu zabaw oraz grając w siatkówkę.
Organizatorzy w międzyczasie mogli
pochwalić się sponsorom tym, co
udało im się zorg anizow ać podczas
waka cji.
Kilka dni później odbyła się ostat
nia atrakcja tegorocznych wakacji. Zo
stał zorganizowany wyjazd do Nysy
i okolic. Podróżnicy zwiedzali Kopal
nię Złota w Złotym Stoku, gdzie oglą
dali wystawę kamieni szlachetnych,
wybijanie monet, a najmłodsi mogli
wypłukiwać złoto. Upalne popołudnie
upłynęło na rejsie statkiem po jezio
rze nyskim.
Dzieci jak co roku chętnie brały
udział we wszystkich zaplanowanych
działaniach. Zadowoleni byli także ro
dzice, którzy już przy zapis ach cie
szyli się z ciekawych i różnorodnych
zajęć przygotowanych w tym roku.
Organizatorzy i członkowie sto
warzyszeń dziękują wszystkim opie
kunom i pomocnikom za poświęco
ny czas dla uświetnienia półkolonii
oraz władzom samorządowym za do
finansowanie.
Klaudyna Musiała

P O WIA T S TRZ E L E C K I

O F E R TY P R AC Y

Będzie nowa
Powiatowa Rada Zatrudnienia
POWIATOWY M1A0 MACY
w sraniCACM orjukich

Starost a st rzelecki zaprasza do z głos zenia kandydatów do składu Powiatowej
Rady Zatrudnienia w Strzelcach Opolskich.

Do zgłoszenia kandydatów, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 z póź. zm.),
uprawnieni są:
-

terenowe struktury każdej reprezentowanej organizacji związkowej w rozu
mieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych;
terenowe struktury każdej reprezentowanej organizacji pracodawców w rozu
mieniu ustawy Trójstronnej Komisji do Spraw Sp ołeczno - Gospodarczych;
sp ołeczno - zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolni
ków indywidualnych i izb rolniczych;
jednostek samorządu terytorialnego;
organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pra
cy.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 sierp nia 2012 r. Skład Powia
towej Rady Zatrudnienia ustala, spośród zgłoszonych kandydatów, Starosta.

STANOWISKO

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
3/4 ETATU

POWIATOWYURZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 077 462 18 00, fax 077 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl * www.pup-strzelce.p

STRZELCE OPOLSKIE

ASYSTENT HANDLOWY

CAŁA POLSKA

POMOC W MAŁEJ GASTRONOMII

KOLONOWSKIE

KIEROWCA - SPRZEDAWCA

STRZELCE OPOLSKIE
I OKOLICE

Kandydatury wraz z podanym adresem zamieszkania oraz telefonem do kontaktu
należy zgłaszać na piśmie na adres:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gogolińska 2 a, 47-100 Strzelce Op olskie

Ogłoszenie !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op olskich przyjmuje wnioski praco
dawców ubiegających się o przyznanie refundacji na wyposażenie lub doposa
żenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej z urzędu pracy.
Wnioski przyjmowane będą do dnia - 30.08.2012 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 6 Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Op olskich
tel. 77 4621817, 77 4621800

KIEROWCA

WOJ. OPOLSKIE
I ŚLĄSKIE

PRACOWNIK BUDOWLANY

CAŁY POWIAT

PRACOWNIK OCHRONY

CHORULA

MAGAZYNIER 1/3 ETATU

KOLONOWSKIE

MONTER KABIN SANITARNYCH

TEREN
CAŁEGO KRAJU

OPERATOR OBRABIAREK
STEROWANYCH NUMERYCZNIE

STRZELCE OPOLSKIE

POMOC RZEŹNIKA

PO KLjlz W
co tizneęuŻ!

SPRZĄTACZKA 1/2 ETATU

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

PIOTRÓWKA
STRZELCE OPOLSKIE

- znajomość komputera
- dobra dykcja, dyspozycyjność, komunikatywność,
wysoka kultura osobista
- wykształcenie min. średnie
- mile widziane doświadczenie handlowca
- komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura
osobista, umiejętność pracy w zespole, gotowość
do odbywania podróży służbowych,
dobra organizacjapracy
- wykształcenie preferowane gastronomiczne
- podstawowe umiejętności w gotowaniu
- wykształcenie średnie
- znajomość terenu
- prawo jazdy min. kat. B, kurs przewozu rzeczy,
kurs ADR podstawowy
- min. 1 rok doświadczenia na stanowisku
kierowca - sprzedawca
- wykształcenie średnie
- komunikatywność
- prawo jazdy kat. B, mile widziane kat. C oraz ADR
- doświadczenie
- wykształcenie stolarz, malarz, lakiernik
- organizacja pracy
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie mile widziane na podobnym
stanowisku
- wykształcenie średnie zawodowe
- obsługa komputera - doświadczenie mile widziane
- wykształcenie min. zawodowe
- mile widziana znajomość rysunku technicznego
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie mile widziane
- wykształcenie elektroniczne, elektromechanika
- znajomość elektromechaniki i mechaniki
- doświadczenie
- wykształcenie min. podstawowe
- sprawność fizyczna
- umiejętność obsługi maszyny do szycia

DOTACJE 40 000,00 ZŁ
- OSTATNI NABÓR!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op olskich jako Partner projektu „PO
Klucz do biznesu 2!”
informuje, że drugi i OSTATNI nabór kandydatów do proj ektu planowany
jest na okres od 3 do 12 września 2012.
CELEM PROJEKTU jest wzrost przedsiębiorczości w woj. op olskim oraz pod
niesienie aktywności zawodowej mieszkańców województwa.

W RAMACH PROJEKTU:
* zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo - doradcze;
* przyznawane będą jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalno
ści w kwocie do 40 tys. zł;
* zostanie udzielone wsparcie pomostowe o charakterze doradczym i finan
sowym.

UCZESTNICY PROJEKTU to osoby bezrobotne, które:
* zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres co najmniej
3 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dniem przystąpienia do
projektu będz ie 12 listopad 2012, dlatego ostatecznym terminem re
jestracji, by spełnić to kryterium jest 10 sierpień 2012);
* zamieszkują teren woj. op olskiego;
* zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób które
posiadały zarejestrowaną działalność gosp. w okresie 12 mies ięcy przed
dniem przystąpienia do p roj ektu.
Wszystkie wymagane dokumenty wraz z Formularzem rekrutacyjnym i szcze
gółowym Regulaminem rekrutacji dostępne są na stronie Lidera Projektu:

www.poklucz.wup.opole.pl.
Osoby do kontaktu po stronie Partnera PUP Strz elce Op.:
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.
Dorota Kozołup, Tel. 77 462 18 05, d.kozolup@pup-strzelce.pl, pokój nr 10
Justyna Donat, Tel 77 462 18 18, j.donat@pup-strzelce.pl, pokój nr 6

POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH OP.
ZAPRASZA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
współfinansowanych z Europ ej skiego Funduszu Sp ołecznego.

Preferowane do realizacji będą wnioski Pracodawców, którzy z ap ewnią zatrud
nienie osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP w Strzelcach Op.,
ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7 lub pod nr telefonu 77 4621863

Projekt jest finansowany ześrodków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach Programu
Operacyjnego PomocTechniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
orazze środkówbudżetu państwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH
I REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIE
GO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W OPOLU
serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu pn.:
„Procedury aplikowania w ramach
Działania
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT
i znajomości języków obcych, POKL”

które odbędzie się w dniu 03.09.2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 10.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Jordanowskiej 2

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z:
* Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki: zasady aplikowania o
środki, zasady oceny projektów, kwalifikowalność wydatków,
* Działanie 9.6.2 PO KL: kryteria szczegółowe, uprawnieni benefi
cjenci, grupy docelowe, typy projektów, zasady równości szans,
stawki jednostkowe, ryczałtowe
Na spotkaniu będzie również możliwość uzyskania doradztwa w ra
mach
Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdze
nie udziału w szkoleniu do dnia 30.08.2012r. (czwartek) pod nr tel. (77)
440 17 05 lub (77) 440 17 13. Więcej szczegółowych informacji udzielą
Państwu pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Monika
Sętkiewicz-Dusza i pani Iwona Jagusz. Informujemy, że udział w spo
tkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!!!

Informacja
PKS

Przedsiębiorstwo PKS w Strzel
cach Opolskich SA informuje, że
uruchamia w dniu 11 sierpnia 2012
(sobota) przewóz osób na Uroczy
stości Wniebowzięcia NMP i ob
chody kalwaryjskie na Górę Św.
Anny.
Odjazd autobusu:

Leśnica szkoła godz. 12.30
Leśnica

godz. 12.32

Leśnica

skrz. godz.12.34

Powrót: wyjazd z Poręby
k. Kościoła godz.18.30

I N FO R M A C J A
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje,
że w siedzibie
Starostwa Strzeleckiego
przy ulicy Jordanowskiej nr 2
w Strzelcach Opolskich,
na tablicy ogłoszeń wywieszono
wykaz nieruchomości powiato
wych przeznaczonych do sprze
daży.

P O WIAT S T RZ E LE C K I

Strzelce, jakich nie znamy
Kolekcja licząca ponad 1000
zdjęć, którą udało się zgromadzić dzię
ki Państwu, którzy zechcieli się przy
łączyć do naszej akcji „Strzelczan Al
bum Rodzinny stwórzmy razem”,
tym razem wzbogaciła się o prawdzi
we rarytasy.
Takich Strzelec jeszcze na foto
grafiach nie widzieliśmy: radosne, bo
wszys cy biorą udział w paradzie. A
może pochodzie? Z jakiej okazji? Nie
wiadomo. Nie wiadomo też nic na te
mat daty wykonania tych fotografii.
A i data i okazja musiały być ważne,
skoro na ulicach zgromadziło się tak
wielu uczestników i widzów. Zresztą
także fotograf się napracował - seria
liczy aż 14 zdjęć! Zatytułowanych
właśnie tak: „Uczestnicy i widzowie

r

Przed „Świę
Uczestnicy i widzowie pewnej parady w mieście

Późne lato będzie się kojarzyć
mieszkańcom naszego powiatu z ro
dzinną imprezą organizowaną przez
Zarząd Powiatu Strzeleckiego, a mia
nowicie ze „Świętem Chleba”. Już
dwa lata z rzędu dopisała wspaniała
pogoda i przede wszys tkim uczest
nicy imprezy. Strzelecki park tętnił
życiem! Takich tłumów nie spodzie
wał się chyba nikt.A przyciągnęła ślą
ska tradycja zmieszana z nutą współ
czesności. I tym razem stawiamy na
ten sprawdzony duet!
30 września zapraszamy na trze
cie już „Święto Chleba. Piknik Ro
dzinny” do strzeleckiego Parku Miej
skiego. To będzie niedziela pod zna-

pewnej parady w mieście”. Kto zro
bił te zdjęcia? Także nie wiadomo.
Ale przyznają Państwo - to sama ra
dość oglądać TAKIE fotografie. Na
eleganckie miasto z eleganckimi ludź
mi, na wielkomiejski szyk.
I znów, jak wielokroć wcześniej,
zwracamy się z prośbą: czy ktoś po
może nam odszyfrować jakieś szcze
góły związane z uwiecznionym na
zdjęciach wydarzeniem?
Jak Państwo mogą się domyślić szybkimi krokami zbliża się Powia
towe Święto Chleba, podczas którego
znów pokażemy dawne fotografie.
Będziemy mieć też kilka niespodzia
nek, o czym szerzej w następnym
numerze.

Chleba”
kiem rodzinnej zabawy, wyśmienite
go humoru “i porywającej śląskiej bie
siady. Nie zabraknie uwielbianego ślą
skiego kołocza, czy pachnącego chle
ba z naszych lokalnych piekarni i cu
kierni. Nie zawiedziemy tych star
szych, ale i tych najmłodszych miesz
kańców naszego powiatu, bo na nich
czekać będzie moc atrakcji i niespo
dzianek. Pośpiewamy, potańczymy i
wspólnie się pośmiejemy. Gwarantu
jemy, że nie będą żałować ci, którzy
już dziś wpiszą datę 30 września do
swojego kalendarza i zaszczycą nas
swoją obecnością w parku.

Czekamy na Was! Przyjdźcie, a
na pewno znajdziecie coś dla siebie!

Krwi ciągle za mało

Uczestnicy i widzowie pewnej parady w mieście

Uczestnicy i widzowie pewnej parady w mieście

Od lat wakacje są okresem, kiedy
regionalne stacje krwiodawstwa ślą co
raz bardziej naglące apele do krwio
dawców i tych, którzy mogliby się
nimi stać. Mogliby, gdyby przełamali
strach. Ludzie boją się wielu rzeczy.
Widoku własnej krwi na przykład.
Omdlenia. Zarażenia od brudnych
igieł. Bólu, także tego, że jak ktoś raz
odda krew - będzie musiał robić to
już stale, bo organizm będzie wytwa
rzał jej znacznie więcej.
Potencjalne zarażenie? Nie
możliwe. Warunki są sterylne, cały
sprzęt - jednorazowego użytku, a pie
lęgniarki używają rękawiczek. Wszy
scy przed oddaniem krwi przechodzą
badania. Ich wyniki decydują, czy le
karz pozwoli na pobranie krwi. Od
dać ją mogą wyłącznie ludzie w pełni
zdrowi! Dodatkowe obostrzenia dawcami nie mogą być osoby, które w
ciągu ostatnich sześciu miesięcy wy
konały sobie tatuaż czy przechodzi
ły jakąkolwiek operację.
Ból? Jak przy zwykłym pobie
raniu krwi do badań, tylko igła jest
trochę grubsza i dłuższa.
Strach? Przez cały czas pobiera
nia krwi przy dawcy czuwa wykwa
lifikowana pielęgniarka. Jeśli ktoś bar
dzo się boi, to przy oddawaniu krwi
może mu towarzyszyć ktoś najbliż
szy.
„Nadprodukcja krwi”? Odda
wanie krwi nie powoduje zwiększo
nego wytwarzania jej przez organizm
dawcy. Medyczne zasady pobierania
krwi opracowane przez specjalistów
Instytutu Hematologii i Transfuzjo
logii w Warszawie pozwalają na od-

dawanie krwi 4 razy w roku przez
kobiety i 6 razy przez mężczyzn.
Ile krwi oddaje się jednorazowo? 450
mililitrów, co przy podanej wyżej
częstotliwości u dorosłego człowieka,
który ma przeciętnie ok. 5 krwi, nie
osłabi organizmu.
Kto może zostać dawcą krwi? Osoba,
która ma skończone 18 lat, waży co
najmniej 50 kg, jest wypoczęta, trzeź
wa, nie jest nosicielem chorób zakaź
nych, nie jest narkomanem. Oczywi
ście do punktu poboru krwi należy
zgłosić się z dowodem tożsamości.
Najbliższa akcja poboru krwi
w Strzelcach Opolskich jest zapla
nowana na 17 sierpnia 2012 r.
Ekipa Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Opolu będzie czekała na krwiodaw
ców w Strzeleckim Ośrodku Kultury
od 9.00 - 12.00.

Organizujemy również akcje w
Juraparku w Krasiejowie w dniach
12 sierpnia 2012 (10.00-16.00) oraz
19 sierpnia (10.00-16.00).
Dla każdego krwiodawcy w tym
dniu Jurapark Krasiejów przygotował
bezpłatną wejściówkę.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców
powiatu strzeleckiego.
NIE POZWÓLMY,
ABY ZABRAKŁO
TEGO BEZCENNEGO LEKU,
JAKIM JEST KREW.
Więcej czytaj na str. 8
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Przebudowa i przeprowadzka.

Mieszkanie na bibliotekę
Wakacje? Jakie wakacje! Obie
nasze ponadgimnazjalne placówki
szykują się wielkich zmian. Od
września zaczną pracować w nowych
formułach.
Przy ul. Krótkiej 2 w Zawadzkiem,
gdzie dotychczas mieściło się LO im.
Mieszka I, funkcjonować zacznie Ze
spół Szkół Ponadgimnazjalnych, w
skład którego wejdzie ogólniak oraz
technikum i szkoła zawodowa (czyli
dawny Zespół Szkół Zawodowych w
Zawadzkiem). Oczywiście trzeba było
sporo zmienić, by w budynku zmie
ścili się nowi uczniowie, a przy tym,
żeby nie trzeba było wprowadzać na
uki na zmiany. Przypo mnijmy, że w
trakcie dyskusji o ewentualnym połą
czeniu szkół był to jeden z koronnych
argumentów „przeciw”.
Co więc zrobiono? Ile dodatko
wej powierzchni przybyło? Ile to
kosztowało?
Zacznijmy zatem od zakresu prac.
Całość najogólniejmożna streścić sło
wami: przebud owa i przeprowad zka.
Dwa mieszkania nau czycielskie znik-

nęły. Są za to dodatkowe pomiesz
czenia dydaktyczne. Do tego na par
terze przeniesiono m.in. bibliotekę,
dawną - przebudowano na salę lek
cyjną. W dawnym mieszkaniu na pię
trze ulokowano zaplec ze fizyki i ar
chiwum. Tam, gdzie dawniej mieściło
się zaple cze fizyki będzie pracownia
językowa. Pomieszczenie dawnego
archiwum zaadaptowano na Izbę Tra
dycji Szkoły. Podobnych przykładów
jest więcej, ale ich wyliczenie - raczej
nużące. Warto jednak powiedzieć, że
żadnej pracowni lekcyjnej nie ubyło,
jest ich nieco więcej. A jedynym „po
szkodowanym” jest Klub @ctiva stracił swoją siedzibę. I wcale nie dla
tego, że młodzież nim się znudziła,
ale dlatego, że szkoły już nie stać - ze
względów lokalowych - na to, by klu
bowicze mieli własne pomieszczenie.
Ich spotkania więc będą się odbywać
w salach lekcyjnych.
Czy szkoła powiększyła się?
Tak, o ok. 100 m kw. Niedużo powie ktoś, ale z drugiej strony - przy
było ok. 10% powierzchni.

Ile to kosztowało?
Prawie 100 tysięcy. Pierwszy etap
prac zakończy się 11 sierpnia. To tro
chę p óźniej, niż pierwotnie zakłada
no, ale i tak ostateczny termin prze
cież musi zostać dotrzymany. Począ
tek roku szkolnego ucznio wie rozpoczną jak zwykle. Dla jednych bę
dzie to „stara buda”, poddana liftin
gowi. Dla innych - nowa. Jedni i dru
dzy muszą się w niej poczuć tak samo
- u siebie. Być może nie stanie się to
od pierwszej chwili, bo od wszyst
kich, a więc i nauc zycieli i uczniów,
dostosowanie się do zmienionych nie
co warunków zapewne zabierze tro
chę czasu.
Czy pojawiające się pogłosk i o
niechęci tych z ogólniaka do tych z
ZSZ (i vice versa) są prawdziwe?
Wielu osobom, z którymi rozma
wiałam, wydaje się to wątpliwe. Może
tak było kiedyś, przed laty - mówią
niedawni absolwenci. Ci nieco starsi,
kończący szkoły kilkanaście i więcej
lat temu, stanowczo zaprzeczają: „nie
za naszych czasów” - twierdzą. Skąd
więc wzięły się takie plotki?
Ryszard Pagacz, dyrektor ZSP
w Zawadzkiem (powołany na to sta
nowisko przez Zarząd Powiatu 4 lip
ca br.) nie zamierza dociekać ich
źródeł. Jest jednak przekonany, że o
wzajemnej niechęci młodzieży z obu
szkół mowy być nie może. Po pierw
sze - to koledzy i koleżanki z jednego
podwórka. Po drugie - pierwsze mi
łości rodzą się niezależnie od tego, do
jakiej szkoły chodzi „ta druga połów
ka”. I jeszcze inny przykład - kiedy
rok temu po meczu piłki nożnej do
szło do zatargu drużyn ZSZ nr 1 w
Strzelcach i ZSZ w Zawadzkiem, kto
poleciał „na ratunek” tej drugiej? Dru
żyna z LO w Zawadzkiem. Wpraw
dzie w efekcie wszystkie trzy szkoły
przez rok nie mogły startować w roz
grywkach, to jednak uczniowie z Za
wadzkiego pokazali, że s olidary zują
z sobą. Po czwarte - jeśli już poja-

Wakacyjny Obóz Naukowy
dok. ze str. 1

W dniach 23 do 29 lipca 2012 gru
pa uczennic technikum obsługi ruchu
turystycznego brała udział w Waka
cyjnym Obozie Naukowym w Poraoninie. Został on zorganizowany w
ramach projektu Szkoła Kluczowych
Kompetencji, w którym uczestniczy
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich. W ramach tego
projektu uczniowie czterech klas uczą
się w oparciu o autorskie programy
nauczania napisane przez nauczycieli
szkoły. Obejmują one cztery kompe
tencje: językową, matematycznoprzyrodniczą, przedsiębiorczości i

technologię informacyjną. Dodatkowo
poszerzają swoją wiedzę uczestnicząc
w ciągu roku szkolnego w wyjazdo
wych zajęciach prowadzonych przez
wykładowców z wrocławskich uczel
ni wyższych. Uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych i lekcjach demonstra
cyjnych.
W czasie wakacji uczestnicy pro
jektu brali udział w letnim spotkaniu
z nauką połąc zonym także z pozna
waniem atrakcyjnych regio nów Pol
ski. W tegorocznym wyjeździe
uczestniczyła grupa kompetencji ma
tematyczno-przyrodniczej. Ucznio-

wie ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich
znaleźli się w grupie 120 uczestników
reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne województwa dolnośląskiego i
opolskiego na Wakacyjnym Obozie
Naukowym w Poroninie. Każdego
dnia odbywały się zajęcia merytorycz
ne z pracownikami naukowymi Wy
ższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z
Lublina, w czasie których uczniowie
samodzielnie konstruowali i progra
mowali roboty. Grupy opracowywa
ły własne projekty, które zaprezen
towane zostały na zakończenie obo
zu i nagrodzone dyplomami oraz od
twarzaczami mp3. Oprócz poważ
nych spraw naukowych odbywały się
również zajęcia sportowo-rekreacyj
ne oraz wycieczki krajoznawcze.
Uczestnicy zwiedzili Zakopane, wy
brali się z pieszą wycieczką na Rusionową Polanę, gdzie poznali tajemnice
przygotowywania górals kich serów
oraz wysłuchali opowieści o lokal
nych tradycjach i zwyczajach w izbie
regionalnej. Jednak największą atrakcją
wypoczynkową była kąpiel w base
nach termalnych w pobliskich Szafla
rach. Tygodniowy wyjazd pozwolił
uczniom połączyć w atrakcyjnej for
mie naukę z wypoczynkiem oraz za
wiązać nowe przyjaźnie. Za rok ko
lejna grupa uczniów ZSZ nr 1 w Strzel
cach Opolskich połączyć przyjemne
z pożytecznym i ciekawie spędzić wa
kacje w ramach projektu Szkoła Klu
czowy ch Kompetencji.
Eligiusz Stańczak

Dwa małe pomieszczenia na salę lekcyjną
wiają się jakieś animozje, to przecież
nie rodzą się z faktu, że ktoś chodzi
do takiej a nie innej szkoły, a wyni
kają z cech osobowości. Nawet w jed
nej szkole czy klasie są uczniowie,
którzy się nie lubią!

Dyrektor przyznaje więc, że, choć
mowy o wrogości być nie może, to
pewne obawy uczniowie mogą mieć jak to zwykle przed spotkaniem z
nowym. Wszystko jednak się dotrze
- tego dyrektor Pagacz jest pewny.

Klub na pracownię komputerową

VII Festiwal Folklorystyczny

Nasze przysmaki
torta na kremie z pudingu

i ser owczy na cysterskim szlaku

- nagrodzone
W niedzielę, 5 sierpnia, podczas
VII już Festiwalu Folklorystycznego
w Opolu-Bierkowicach, ogłoszono
wyniki finału regionalnego konkursu
„Nasze Kulinarne dziedzictwo - Sma
ki Regionów”. Organizatorem ogólno
polskiego konkursu jest Polska Izba
Produktu Regionalnego i Lokalnego
oraz Związek Województw RP, a w
województwie opolskim - Urząd
Marszałkowski i Ośrodek Doradztwa
Rolniczego. Do konkursu w Muzeum
Wsi Opolskiej producenci żywności
tradycyjnej i restauratorzy zgłosili z
całego województwa 42 produkty.
Ogromnie miło nam poinformować, że
w gronie laureatów znaleźli się rów
nież nasi rodzimi producenci - Irena i
Krystian Wajrauch z Zawadzkiego
oraz Związek Śląskich Kobiet Wiej
skich z Dolnej.
Państwo Wajrauchowie to debiu
tanci w tym konkursie (w maju star
towali w podobnym w Łosiowie).
Udany był to debiut! Zaprezentowa-

ny przez nich „ser owczy na cyster
skim szlaku” natychmiast podbił ser
ca i podniebienia. I zdobył I nagrodę
wśród produkt ów mlecznych.
dok. na str. 8
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
(do 31.08.2012 Zespół Szkół Zawodowych nr 1)
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 3, TEL. 77 4612701 www.zsz1strzelce.pl
ogłasza w roku szkolnym 2012/2013
n a b ó r:
na bezpłatne kursy
i do bezpłatnego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
w formie zaocznej, wieczorowej lub stacjonarnej
w zależności od oczekiwań słuchaczy
oraz

do technikum uzupełniającego dla dorosłych w zawodach:
technik handlowiec, technik mechanik i technik kucharz
(nabór odbywa się po raz ostatni i trwa do 10.08.2012)

na bezpłatne kursy:
kurs „Prowadzenie rachunkowości”
kurs „Prowadzenie działalności handlowej”
kurs „Projektowanie fryzur”
kurs „Obsługa klientów i kontrahentów”
kurs „Obsługa klienta w jednostkach administracji”
kurs „Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych”
oraz inne według potrzeb

na bezpłatne kursy
i do bezpłatnego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
w roku szkolnym 2012/2013
w formie:
zaocznej, wieczorowej lub stacjonarnej w zależności od oczekiwań słuchaczy

W ramach bezpłatnych kursów oferujemy:
1) Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
zawód
Elektryk

Kucharz
Kelner
Fryzjer
Sprzedawca
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie
Ślusarz
Mechanik pojazdów
samochodowych
Monter-elektronik

Monter mechatronik
Cukiernik

kwalifikacja
K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
K1 Sporządzanie potraw i napojów
K1 Wykonywanie usług kelnerskich
K2 Organizacja usług gastronomicznych
K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
K1 Prowadzenie sprzedaży
K1 Montaż systemów suchej zabudowy
K2 Wykonywanie robót malarsko tapeciarskich
K3 Wykonywanie robót posadzkarsko okładzinowych
K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i na
rzędzi
K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych
K1 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
K2 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
K1 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
K2 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
K1 Produkcja wyrobów cukierniczych

2) Na poziomie technikum
zawód
Technik elektryk

Technik elektronik
Technik mechatronik

Technik mechanik

kwalifikacja
K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
K3 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
K1 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
K2 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
K1 Montaż urządzeń systemów mechatronicznych
K2 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
K3 Projektowanie i programowanie urządzeń i s ystemów mechatronicznych
K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i na
rzędzi

K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń
Technik technologii żywności K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem
maszyn i urządzeń
K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożyw
czych
Technik agrobiznesu
K1 Prowadzenie produkcji rolniczej
K2 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiz
nesie
Technik ekonomista
K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
K2 Prowadzenie rachunkowości
Technik logistyk
K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i infor
macji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
K2 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych
K3 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i infor
macji w jednostkach organizacyjnych
Technik spedytor
K1 Organizacja i nadzorowanie transportu
K2 Obsługa klientów i kontrahentów
Technik administracji
K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik żywienia
K1 Sporządzanie potraw i napojów
i usług gastronomicznych
K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik informatyk
K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urzą
dzeń peryferyjnych
K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i admini
strowanie sieciami
K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz ad
ministrowanie bazami
Technik obsługi turystycznej K1 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
K2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług
turystycznych
Technik rachunkowości
K1 Prowadzenie rachunkowości
K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Technik usług fryzjerskich
K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
K2 Projektowanie fryzur
Technik handlowiec
K1 Prowadzenie sprzedaży
K2 Prowadzenie działalności handlowej

Szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły tel. (77)4612701 lub mail hkajstura@zsz1strzelce.pl

Przed pierwszym dzwonkiem

Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych - wymiana stolarki okiennej

ZA P R AS ZA MY

Ile procent na płace?
P O WIA T S TRZ E L E C K I
Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480

e-mail: dps.strzelceopolskie@wp. pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

60 procent
• 1•
różnie liczone
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Proj ettj estfinansowany ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
orazze środkówbu.dżetupaństw’a.

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, iax 774636744

Przedszkolak - Mały Europejczyk

e-mail: dpskadlub2@go2. pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011

F

e-mail: dpszawadzkie@poczta.im.pl
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Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612225
e-mail: lo strzelce op@o2.pl

o

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 77 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata. org. pl
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Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616288, 77 4616541
e-mail: zsz zawadzkie@interia.pl
Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430
e-mail: lozawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901

e-mail: pcprstrzel ceop @op. pl
Poradn ia Psychologiczno-Pedagogiczn
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026

e-mail: pppstrzelce@poczta. onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss zawadzkie@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: so swlesni ca@p oczt a. onet. pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473

e-mail: szkoln eschron isko @wp. pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro
wotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szp ital @szp ital. strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100Strzelce Opolskie,
ul.Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 46123 20;
telkom. 604540 402
Wydawca:Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobieprawo skracania
tekstów. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia„PRO MEDIA”
45-125Opole, ul.Składowa 4,
tel. 77/4428008, iax 77/4428009

Na ostatniej przed wakacyjną
przerwą sesji sporo uwagi poświęco
no sprawom szpitala, m.in. wysoko
ści wskaźnika płac w porównaniu do
kosztów ogółem. Zbyt wysokiego,
zdaniem niektórych.

W przeddzień dyskusji o wyna
grodzeniach w naszym szpitalu w
„Gazecie Wyborczej” ukazała się wy
wiad z prezes NFZ Agnieszką Pachciarz, w którym ona również wspo
mina o wysokości płac. Zacytujmy
zatem.
„ - Można nie mieć długów. Kontrak
ty nie są aż tak niskie i mówię to jako
osoba zarządzająca jeszcze niedaw
no szpitalami.Choć oba szpitale mia
ły mniej lub bardziejniedoszacowane
umowy, to czy szpital ma długi, czy
nie, bardziej zależy od jakości zarzą
dzania, a nie od wysokości kontraktu
z NFZ.
Środowisko nie polubi pani za
taką ocenę.
- Zaczęłam pracę w szpitalu, który
funkcjonował jako zakład opieki zdro
wotnej i był znacząco zadłużony. Po
tem trafiłam do szpitala, który był
spółką samorządową i nie był w sta
nie zbilansować swojego budżetu bez
dodatkowych pieniędzy z NFZza nadwykonania. W obu przypadkach po
kilku miesiącach bieżące przychody
wystarczyły na pok rycie kosztów funk
cjonowania, a jednocześnie inwesto
waliśmy i rozwija liśmy działalność
medyczną. Wychodziliśmy więc w sto
sunkowo krótkim ok resie na prostą.
Jak?
- Każdydyrektor musi przyjrzeć się
temu, co się dzieje w jego szpitalu. Je
żeli ktoś pozwala na to, żeby płace
personelu przek raczały 60 proc. kosz
tów, to ma kłopoty jak w banku. Pro
blemem są też nadwykonania, czyli
leczenie pacjentów ponad limit przy
znany przez NFZ. Na nadwykonania
na intensywnej terapii w większości
przypadków nie mamy wpływu. Ale
jeżeli ktośma nadwykonania na orto-

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718
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pedii, to znaczy, że nie potrafi zdyscy
plinować swojego personelu.”
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Oczywis te, że po takiej lektu
rze zwróciłam się do dyrektor Po
wiatowego Szpitala Beaty Czempiel. Podzieliła się z nami nastę
pującymi uwagami.
- W wywiadzie pani prezes NFZ
odnosi się do wskaźnika płac, który
jej zdaniem nie powinien przekraczać
60%. Uważam, że w tym miejscu po
trzebne jest wyjaśnienie, jak pani pre
zes wyliczyła ten wskaźnik.
Po pierwsze do płac np. nalicza
ny jest ZUS pracodawcy, księgowa
ny w pozycji ubezpieczenia i inne
świadczenia.
Po drugie część pracowników jest
zatrudniana na umowach cywilno
prawnych, co stanowi koszty rzeczo
we medyczne.
Po trzecie, część pracowników
działa w ramach wydzielonych usług,
i wtedy koszty takie księgowane są
również w kosztach rzeczowych me
dycznych.
Nasz wskaźnik kosztów osobo
wych (nie płac) w wysokości 63%
zawiera: płace, ZUS oraz umowy cy
wilno-prawne oraz Fundusz Świad
czeń Socjalnych.
Poza pralnią nie wydzieliliśmy
żadnych usług na zewnątrz. Wręcz
przeciwnie, dwa lata temu zrezygno
waliśmy z tego rodzaju usług w za
kresie sprzątania. W szpitalach pry
watnych przeważnie wydzielone są
na zewnątrz następujące usługi: sprzą
tanie, kuchnia, laboratorium, RTG, co
znacznie obniża wskaźnik kosztów
osobowych.
Od czasu, kiedy sprzątaczki zo
stały ponownie naszymi pracownika
mi, wyliczony wskaźnik kosztów
osobowych automatycznie uległ po
gorszeniu, choć dokonany proces jest
dla nas korzystniejszy. Gdybym mia
ła się odnieść dokładnie do wypowie
dzi pani prezes, to stwierdziłabym,
że płace w naszym szpitalu wyniosły
w 2011 roku 41,10%.

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.
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miały miejsce kolejne już spotkania z cyklu
„Przedszkolak - Mały Europejczyk”
zainicjowane przez konsultantów Lokalnego Punktu Iniormacyjnego
o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich.
W ramach przedmiotowych spotkań przedszkolaki, tym razem z Przed
szkola Publicznego Nr 4 w Strzelcach Opolskich, mieli możliwość dowie
dzieć się między innymi co to jest Unia Europejska, czym się zajmuje i po
co powstała. Dzieci poznały również najważniejsze symbole Unii Euro
pejskiej oraz miały możliwość wysłuchania hymnu Wspólnoty, tj. „Ody
do radości” - fragmentu IX symfonii Ludwiga van Beethovena.
Okrzyki zadowolenia wywołała u dzieci wspólna zabawa w rytm muzyki,
która pozwoliła nie tylko na trochę szaleńs twa, ale również umożliwiła
zapoznanie się z flagami wybranych państw członkowskich Unii Europej
skiej. Uwieńczeniem tak przyjemnie spędzonego czasu było rozdanie drob
nych upominków w postaci kredek, publikacji książkowych oraz balonów
z logotypami Unii Europejskiej.

Serdecznie dziękujemy pracownikom oraz dyrekcji Przedszkola Publicz
nego Nr 4, a także Przedszkola Publicznego Nr 10 za przyjemną współpra
cę oraz umożliwienie zorganizowania przedmiotowych spotkań.
Iwona Jagusz

UWAGA U! NOWOŚĆ U!
DIAGNOSTYKA I NAPRAWA UKŁADÓW
PN EL MATY CZN Y C H

ABS, EBS .ECAS

w samochodach ciężarowych i autobusach.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
WydziałEdukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

ZAPRASZAMY

PKS w Strzelcach Opolskich SA

P O WIAT S T RZ E LE C K I

Ad multos annos!

Z okazji Święta Wojska Polskiego
wszystkim żołnierzom
oraz pracownikom cywilnym

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
najserdeczniej życzymy, aby Wasz codzienny trud
oraz profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych
przekładały się na wymierne sukcesy, docenianeprzez przełożonych,
aleprzede wszystkim przez społeczeństwo,
aby stały się one źródłem uznania i szacunku.

Życzymy wszelkiej pomyślności również w życiu osobistym.
W ostatnim czasie gratulacje z okazji jubileuszowych rocznic urodzin przyjmo
wały same panie - kolejne mieszkanki powiatu strzeleckiego. Tym razem też z
życzeniami goście przybyli do przedstawicielki „płci słabszej”! Ale gdzież tam na
szej drogiej Jubilatce do takiego określenia! Ma się wspaniale, humor dopisuje, nic,
tylko zaz drościć.
Dziewięćdzies iąte urodziny 1 sierpnia obchodziła Pani Maria Białas ze Szcze
panka.
Do najserdeczniejszych gratulacji, które nasza Jubilatka odebrała w dniu swoich
urodzin od gości, tych mniej i bardziej oficjalnych, dołączamy i swoje:
Życzymy wielu jes zcze spokojny ch i długich lat w jak najlepszym dobrym
zdrowiu, dni pełnych słońca i szczęścia, w gronie najbliższych osób!
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Wicestarosta Strzelecki

Waldemar Gaida

Przewodniczący
Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

Nasze przysmaki - nagrodzone
dok. ze str. 5

Torta na kremie z puddingu

Moje stypendium
Jesteś uczniem, studentem lub dok
torantem? Pasjonujesz się sportem?
Masz artystyczną duszę? Sprawdź możliw ości finansowania swojego dalsz ego
rozwoju! W bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 4000 informacji
dotyczących stypendiów, grantów i kon
kursów! W ubiegłym roku odwiedzający
serw is mogli ubiegać się o stypendia o
łącznej wartoś ci 111 mln zł.
Odwiedź serwis www.mojestypendium.pl
Jest to strona dla uczniów i studen
tów, nauczycieli, doktorantów, młodych
naukowców, arty stów i sportowców wszystkich, którzy szukają możliwości
finansowania swojego rozwoju. Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert sty
p endialny ch oraz konkursów nauko
wych i artystycznych.
W serwisie www.mojestypendium.pl

www.rckik-opole.com.pl

Nie<

Ciasto:
2 biszkopty:
jeden biały, jeden - ciemny

można znaleźć:
Bazę aktualnych stypendiów i kon
kursów (ponad 4000 informacji z Pol
ski i zagranicy)
Artykuły o stypendiach i grantach
Konkursy dla stypendystów i dla or
ganizatorów programów stypendialnych
Regulacje prawne dotyczące przyzna
wania stypendiów i raporty z badań ryn
ku stypendialnego
Serwis powstał w 2006 r. Prowadzo
ny jest przez Fundację Dobra Sieć w part
nerstwie z Pols ko-A mery kańs ką Fun
dacją Wolności i Fundacją Orange.
Zapraszamy też na stronę dedyko
waną s erwisowi mojestypendium.pl na
portalu Facebook, gdzie publikowane są
informacje o nowościach sty pendialnych: www.facebook.com/mojesty pendiumpl

Na biały: 6 jajek, 6 łyżek mąki, 6
łyżek cukru, pół łyżeczki proszku
do pieczenia
Na ciemny: 6 jajek, 5 łyżek mąki, 6
łyżek cukru, 1 łyżka kakao, 1 łyżecz
ka proszku do pieczenia

Obydwa biszkopty po upieczeniu żeby nie opadły - należy odwrócić
dnem do góry. Następnego dnia każ
dy należy przekroić na 2 krążki.

Krem:
0,5 l mleka zagotować, dodać: 4 całe
roztrzepane jajka, 8 łyżek cukru. Da
lej gotować na małymogniu, cały czas
utrzepując - aż do uzyskania kon
systencji gęstego puddingu. (To tu
wymagana jest cierpliwość - przyp.
mg). Kiedy pojawią się pierws ze bań
ki - można ostudzić, dodając 0,5 kg
masła (!) i trochę spirytusu lub wód
ki; zmiksować mikserem.

“

wakacje?

ÓDDAJ KREW
URATUJ INNYM ŻYCIE
Myrnyśl hasło promujące honorowe krwiodawstwo

--Ł---------- w KONKURSIE!

Nagrodami w konkursie są:
7-dniowa dwuosobowa wycieczka WŁOSKIE ESPRESSO
Karty stałego wstępu do JURAPARKU KRAS1EJÓW

- 50 % zniżki na dwuosobowe wycieczki WŁOSKIE ESPERSSO
Każdy kto odda krcw w okresie od 1 lipca 2012 dc 33 września 2012
otrzyma KARTĘ IDENTYTIUACYJNĄ GRUPY KRWI

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Dolnej tymczasem to już niemal
„weteran” kolejnych edycji konkursu. I wszystko, co przygotuje, zdobywa
nagrody. W tym roku do kolekcji doszła - już po raz trzeci - pierwsza nagroda
w kategorii wyroby cukiernicze. Torta na kremie z puddingu jest dziełem dwóch
pań - członkiń Związku - Renaty Cedzich i Brygidy Kopy.
- Przepis jest stary, nie za bardzo skomplikowany, ale wymagający cierpli
wości - to słowa pani Renaty, która, o dziwo!, wcale nie wzbrania się przed
podzieleniem się nim z naszymi czytelnikami.
- Nie jestem wcale zazdrosna o to, że ktoś upiecze według mojego przepisu.
To nie jest tajemnica - śmieje się, przypominając, że i poprzednimi, na nagro
dzone pierniki czy „Frankfurter Kranc” dzieliła się chętnie.
Gdy usłyszałam, że do puddingu dodaje się aż pół kilograma masła, wyrwa
ło mi się: toż to bomba kaloryczna!
Odpowiedź pani Renaty była spokojna: ale jaka smaczna! A nasze babcie
przecież używały masła, a nie margaryny.

A ser owczy na cysterskim szlaku? To powrót do korzeni, do najdawniej
szych tradycji tej ziemi, właśnie związanej z cystersami. Mnisi, odcinając się
od świata, musieli być samowystarczalni. Ich gospodarka opierała się głównie
na rolnictwie, ale zakładając klasztor w pewnym miejscu, musieli tak eksploato
wać teren, by móc z niego korzystać przez wiele lat. Nieprzypadkiem nazywa
się ich pierwszymi Zielonymi. Hodowali bydło i owce. I choć reguła zabraniała
im jedzenia mięsa (sprzedawali je na jarmarkach), to korzystali z wszelkich
innych możliwości, m.in. przetwórstwa produktów mlecznych. Do tej tradycji
sięgnął pan Krystian Wajrauch. Po zakończeniu działalności gospodarczej zwią
zanej z budownictwem postanowił zająć się zupełnie czym innym - rolnic
twem, choć to jego żona, Irena, jest rolniczką z wykształcenia, a nie on.
- Nie prowadziliśmy wcześniej gospodarstwa, ale gdy dostaliśmy małe w
spadku, na terenie należącym już do gminy Jemielnica - trzeba było się tym

Następnie krem po dzielić na 3 czę
ści:jedną zostawić, do drugiej dodać
1 łyżeczkę kawy mielonej (będzie
krem kawowy), do kolejnej - 1 łyżkę
kakao (będzie krem czekoladowy).

Posmarować krążki (ukłądać na zmia
nę - jeden biały, jeden ciemny), ude
korować - i zaprosić gości.
A więc zapraszamy
do wspólnego pieczenia!

zająć. Wydzierżawiliśmy też łąki z
Nadleś nictwa Zawadzkie, i próbuje
my swoich sił, także w hodowli owiec
- mówi pani Irena.
Gdy pytam, czy produkowany przez
nich ser podobny jest do oscypka, sły
szę stanowcze - nie. To ser świeży,
nie wędzony. Nie opłaca się rozpalać
wędzarki dla 1-2 krążków.
- Teraz, po wykotach mamy 20
owiec. Nie wszystkie się doi, bo naj
pierw muszą wykarmić własne mło
de. A owca to nie krowa - daje tylko 1
mleka dziennie , i choć z 3-4 l mleka
powstaje 1 kg sera, to stado jest wciąż
za małe, by wytwarzać ser na skalę
przemysło wą. Na razie zjada go ro
dzina i znajomi.

