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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Z okazji Barbórki
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
składa wszystkim Górnikom,
pracującym i już emerytowanym oraz ich rodzinom
najserdeczniejsze życzenia,
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
aby w tych trudnycht czasach praca zawodowa przynosiła satysfakcję i dumę,
a sprawy osobiste układały się zgodnie z Waszymi oczekiwaniami i marzeniami,
yczymy, aby w trakcie wykonywania codziennych obowiązków towarzyszyło Wam zawsze
poczucie bezpieczeństwa własnego życia i zdrowia.
sta Strzelecki
Gaida

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
JózefSwaczyna

Blisko katastrofy demograficznej

Pas zaciskamy
aż o trzy dziurki!
Od kilku lat w okresie konstruowania budżetu Powiatu Strzeleckiego
słychać było bardzo ostrożne sformułowania o konieczności oszczędzania, o
tym, że w samorządach dobrzejuż było i nie ma co liczyć, że będzie lepiej. Na
tym tle tegoroczna wypo wiedź starosty’ Józefa Swaczyny brzmijeszcze groźniej:
jeśli w poprzednich latach zaciskaliśmy pasek, to teraz będziemy ściskać go
jeszcze mocniej, i to o trzy dziurki. Projekt budżetu trafił już do wszystkich
radnych i przewodniczącego Rady Powiatu. Rozpoczęły się już dyskusje nad
nim na posiedzeniach komisji problemowych Rady Powiatu, a głosowanie
przewidziane jest na grudniowej sesji.
- Od momentu utworzenia samorządów
powiatowych tak źle jeszcze nie było komentuje starosta Swaczyna. - Zgodnie
z art. 243 ustawy o finansach publicznych
musimy spełniać warunek zachowania
równowagi między wydatkami bieżą
cymi a bieżącymi przychodami. To,
niestety, skutkuje pogorszeniem sytuacji
finansowej wielu samorządów, także na

Opolszczyźnie. Nasz Powiat na tym tle
wypada całkiem nieźle, ale i my musimy
spłacać kredyty zaciągnięte na zadania
realizowane dzięki współfinansowaniu ze
środków unijnych, bo większość inwesty
cji wymagała najpierw wniesienia przez
samorząd wkładu własnego.

dok. na str. 4

Nasi stypendyści
15 listopada o godz. 11.00 w Sali koncertowej państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia
dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władza wojewódzkich, samorządowych
i kościelnych. Gratulacje oraz życzenia uczniom złożyła Halina Bilik, Opolski Kurator
Oświaty, z rąk której odebrało dyplomy 100 wyróżnionych sypendystów Prezesa Rady
Ministrów.
Drugim stypen
Wśród nich - Judy
dystą został To
ta Mehlich z kl. III
masz Szpunar z
tek „b” Centrum
kl. III d w strze
Kształcenia Zawo
leckim liceum. W
dowego i Ustawicz
roku szkolnym
nego w Strzelcach
2011/2012 uzy
Op., która uzyskała
skał tytuł XXXV
w roku szkolnym
Olimpiady Języ
2011/2012 najwyż
ka Niemieckiego
szą średnią w szko
oraz bardzo dobre oceny z pozostałych
le. Odnosi również
przedmiotów.
sukcesy na różnych konkursach i olimpia
Serdecznie gratulujemy i życzymy im
dach przedmiotowych.
obojgu kolejnych sukcesów.

O pomyśle stworzenia na Opolszczyżnie Specjalnej Strefy Demograficznej
(SSD) mówi się już od pewnego czasu
- żaden region w Polsce tak się nie wy

ludnia jak nasze województwo. W latach
2002-2011 liczba mieszkańców zmniej
szyła się aż o 4,6% - z ponad 1,5 miliona
w roku 2002 do 950 tysięcy obecnie. W

dodatku wskaźnik dzietności należy do
najniższych w Europie. Jak ocenia prof.
Szczygielski z PIN-Instytutu Śląskiego i
dok. na str. 2

Podyskutujmy o klimacie - 6 grudnia w starostwie
W ubiegłym roku Powiat Strzelecki
przystąpił do projektu „Dobry klimat
dla powiatów”. Jego celem jest aktywne
zaangażowanie polskich samorządów w
działania prowadzące do ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych oraz umoż
liwiające lepsze przystosowanie się do
zmieniającego się klimatu. Akurat na
naszym terenie zrobiono w niemało w
kierunku ochrony powietrza i wykorzy
stania energii odnawialnej.
Wymieńmy zatem choćby kilka: w 2003
r. rozpoczęto budowę kotłowni olejowej
w DPS Leśnica, a rok później - budowę

podobnej kotłowni i modernizację instala
cji c.o. w SOSW w Leśnicy. W kolejnych
latach w niemal wszystkich budynkach
w jednostkach Powiatu Strzeleckiego
przeprowadzono termomodernizację.
Sięgnięto także po odnawialne źródła
energii -przy inwestycjach w DPS Strzel
ce Opolskie, Szpitalu Powiatowym czy
budynku obecnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem - panele
słoneczne doskonale zdają egzamin.
Wspomnieć równi eż należy w
tym miejscu o dotacjach na monitoring po
wietrza w naszym powiecie — w zakresie

SO2 i NO2. Ale czy to wystarczy?
W październiku tego roku ruszył cykl 90
debat powiatowych pod hasłem „Podysku
tujmy o klimacie!”. Ich organizatorzy - In
stytut na rzecz Ekorozwoju oraz Związek
Powiatów Polskich - chcą. aby ochrona
klimatu stała się ważnym punktem w
strategiach rozwoju powiatów.
ZapytająPańStwo - a cóż to nas może
obchodzić? Ależ powinno. Zmiany klima
tu odczuwamy wszyscy, a trąby powietrz
ne i tornada znamy nie tylko z medialnych

Idą święta
- zapraszamy na kiermasze!
Od lat tradycjąjuż stały się kiermasze
bożonarodzeniowe w siedzibie starostwa.
Mają swoich gorących zwolenników,
którzy co roku przychodzą a to po kartki
świąteczne, a to po jakieś ozdoby do za
wieszenia na choince czy po prezenty. Co
roku można tu kupić prawdziwe cudeńka.
W dodatku - w cenach, które w gorącym
przedświątecznym okresie nie wydrenują
naszych kieszeni.

Przez cały tydzień, poczynając od 13
grudnia, zapraszamy do holu na parterze
starostwa. Taka okazja trafia się tylko raz
do roku! Nic, co pojawi się w kolejnych

dniach na stoiskach, nie pochodzi z ma
sowej produkcji, to prawdziwe rękodzieła.

Jako pierwsi swoje propozycje wy
stawią uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Zawadzkiem. Rankiem
w czwartek, właśnie 13 grudnia, na
stoisku pojawią się wykonane przez nich
świąteczne ozdoby: do powieszenia na
choince, do udekorowania okna czy do
postawienia w pokoju. Będzie dużo reni
ferów i dużo aniołków - różnej wielkości,
z różnych materiałów. Będą wieńce z szy
szek, oryginalne bombki... Będą wyroby z

dok. na str. 2

Informujemy, że w dniu 24.12.2012 r. (Wigilia) Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie czynne do godziny 13.

dok. na str. 4

Blisko katastrofy demograficznej
Politechniki Opolskiej, za kilka lat może
się okazać, że zabraknie młodych ludzi,
którzy mogliby pracować na starszych.
Tym bardziej, że znów nasiliła się mi
gracja za granicę. A gdzie sytuacja jest
najdrastyczniejsza? To Powiat Strzelecki
najdrastyczniej odczuwa problem depopulacji. I nie ma dobrych prognoz - do
roku 2030 będzie jeszcze gorzej. Według
GUS w końcu grudnia 2011 nasz powiat
zamieszkiwało 76764 osób, jednak demo
grafowie oceniają, że oficjalne dane wobec
ogromnej skali nierejestrowanej emigracji
definitywnej znacznie się różnią od stanu
faktycznego, np. prof. R. Jończy twierdzi,
że obecnie w powiecie strzeleckim fak
tycznie mieszka ok. 60-63 tys. osób, i to
przy wliczeniu zarówno osób stale pracu
jących za granicą, jak również m.in. osób
studiujących poza powiatem i goszczących
w powiecie jedynie na weekendy. Nie
przypadkiem przywołuję w tym miejscu
zdanie prof. Jończego, nota bene autora
artykułu na ten sam temat, zamieszczonego
w książce „Album Strzelczan Rodzinny”,
z którego zaczerpnęliśmy zdjęcia dobitnie
obrazujące sytuację.
Prof. Czapiński z PAN, obecny
podczas spotkania z premierem w Opolu,
stwierdził wręcz, że o ile w kraju sytuację
demograficzną można podsumować sło
wem „kryzys”, to w stosunku do Opolsz
czyzny należy użyć innego określenia
- „katastrofa”.
Dlatego uczestniczący również w spotka
niu starosta nie jest usatysfakcjonowany
do końca jego przebiegiem.
- Niby premier dał marszałkowi woje
wództwa „zielone światło” dla pomysłu
stworzenia u nas Specjalnej Strefy Demo
graficznej, ale żadne obietnice finansowe
za tym nie poszły, przynajmniej na lata

2013-2014 - ocenia starosta Swaczyna. —
Chyba że ze względów propagandowych
coś się znajdzie w związku z wyborami
samorządowymi. Jak wynikało ze słów
premiera kasa państwa jest pusta, więc
moglibyśmy liczyć wyłącznie na środki
unijne. Nakonferencji w Opolu postulowa
łem, żeby w strategii województwa zadbać
o te powiaty, gdzie sytuacja demograficzna
jest najgorsza. Jeśli nie zrobi się nic, jeśli w
sprawie Specjalnej Strefy Demograficznej
nie będą lobować nasi posłowie i sena
torowie, jeśli nie uzyskają wsparcia dla
tych działań ze strony kierownictw swoich
partii, będzie naprawdę źle. Utworzenie
SSD w województwie opolskim mogłoby
przysporzyć nowych miejsc pracy. Nie ma
się co łudzić, że przybędzie ich szybko w
już utworzonych podstrefach ekonomicz
nych w naszym powiecie - z tego właśnie
względu, że ich macierzyste jednostki znaj
dują się gdzie indziej. 1 trudno wyobrazić
sobie sytuację, że ktoś stamtąd wskaże
właśnie nasz powiat jako miejsce warte
ulokowania inwestycji, jeśli tam jeszcze
będą wolne tereny. Dlatego zależałoby
nam, by uzyskać przyrzeczenie z Minister
stwa Gospodarki, że wszyscy inwestorzy
(także szukający kontaktu przez PAIiZ) w
pierwszym rzędzie skierowani zostaną na
Opolszczyznę, m.in. do SSE w Ujeździe.
Utworzenie na Opolszczyźnie Spe
cjalnej Strefy Demograficznej związane
byłoby m.in. z zapewnieniem szerokiego
dostępu do żłobków i przedszkoli, a także
zróżnicowanie w nich opłat (im więcej
dzieci, tym niższe opłaty); z zagwaran
towaniem powrotu na dotychczasowe
miejsca pracy matkom i ojcom wracającym
z urlopu dla matek i ojców wracających z
urlopów rodzicielskich, wsparcie finanso
we dla rodziców dzieci do 2 lat.

Zamieszczone obok zdjęcia, ilustrujące tendencje demograficzne w naszym powiecie
pochodzą z archiwum prof. Romualda Jończego, mieszkańca Boryczy. A oto jego
uzupełniająca wypowiedź:

Parafię Kmśnica tworzą dwie miejscowości: Barycz i Krośnica. Wbrew temu co su
gerować mogą zdjęcia problem wyludnienia w tych miejscowościach nieprzedstawia
się najdotkliwiej. Skala wyludnienia tych miejscowościjest w porównaniu do innych
nie wyjątkowo duża, ale relatywnie mała. Na przeważającej części obszaru powiatu
problem wyludnienia i starzenia się przedstawia sięjeszcze gorzej...

Podyskutujmy o klimacie

Rok 1947, maj.
Pierwsza komunia Mamy prof. Jończe
go. 56 dzieci, ministranci i proboszcz
Paweł (Paul) Muller

Rok 1981, maj.
Pierwsza komunia prof. R. Jończego.
27 dzieci i proboszcz Alfons Stiller.
Spośród siedmiorga dzieci z Boryczy
w miejscowości tej nadal mieszka
tylko on

Rok, 2009, zima.
Cały rocznik Córki R. Jończego, zerów
ka. Dziesięcioro dzieci, które przystąpią
do pierwszej komunii w roku 2013 i ich
nauczycielka Wioletta Gogolin

Krew darem życia

dokzestr. 1
doniesień o anomaliach pogodowych.
Jedna z takich debat odbędzie się już
niedługo w siedzibie starostwa strzeleckie
go. Zapraszamy na nią serdecznie 6 grud
nia o godz. 9.00. Trzeba tylko wcześniej
zgłosić chęć uczestnictwa pod nr tel. 22
851 04 00
Celem debaty będzie dyskusja na
temat rozwoju gospodarczego powiatu do
2030 roku, z uwzględnieniem zmienia
jących się uwarunkowań klimatycznych
oraz odpowiedzi na pytania, czy i jak
powiat może się zaadaptować do nowych
warunków klimatycznych oraz czy może
stać się samowystarczalny pod względem

energetycznym i czysty ekologicznie.
1 jeszcze pytanie: czy w trudnej
obecnie sytuacji finansowej samorządu
powiatowego stać nas na zaangażowanie
w przedsięwzięcia związane z ochroną
klimatu? Tu organizatorzy debat przy
wołują przykład Kornwalii. To jeden z
niezamożnych regionów Wielkiej Brytanii,
ale przyjęte tam rozwiązania przyczyniły
się, z jednej strony, do poprawy życia i
zdrowia wielu mieszkańców, a z drugiej do
dużych oszczędności w budżecie regionu —
wyjaśnia Wojciech Szymalski koordynator
projektu „Dobry klimat dla powiatów”.
(mg)

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
Horsta Morawca,
Sołtysa Dolnej
Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wsi Dolna, Przewodniczącego Rady
Powiatowej Izby Rolniczej, zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła
TSKN Dolna, niestrudzonego społecznika, ogromnie zaangażowanego w sprawy
lokalnej społeczności i środowiska rolniczego.
Będzie Go nam ogromnie brakowało.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida .

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

oraz pracownicy Starostwa Strzeleckiego

Starosta Strzelecki
JózefSwaczyna

Dnia 23. 11. 2012 r. w Strzeleckim ratuszu
odbyło się spotkanie honorowych krwio
dawców połączone z wręczeniem nagród
zwycięzcom konkursu plastycznego dla
szkół p/n „Krew darem życia - ty także
możesz uratować komuś życie”.
Na uroczystości byli obecni
Wiceprezes Oddziału Okręgowego PCK w
Opolu p. Edward Ambicki
Prezes Oddziału Rejonowego PCK HDK
w Opolu p. Janusz Mogilnicki
Pani Monika Foryt z RCKiK
Burmistrz, Starosta Strzelecki
Pani Lilianna Smaga Wicedyrektor GZOi W
Nauczyciele, Rodzice, Krwiodawcy.

1. ODZNACZENI KRWIODAWCY
I stopnia: Błaziak Anna, Lechowicz
Andrzej
II stopnia: Kolarz Marek, Lechowicz An
drzej, Skrzypczyk Patrycja, Sordoń Prze
mysław, Szabat Roman, Szumieć Grażyna
III stopnia: Hendel Katarzyna, Iwanecki
Rafał, Jackowski Leszek, Janik Michał,
Karpiel Sebastian, Pisarski Zygmunt,
Tausznik Tomasz

2. NAGRODY W KONKURSIE PLASTYCZNYM „KREW DAREM ŻYCIA”

Kategoria klas I-III
I. Julia Paruzel
U. Monika Kampa
III. Aneta Kuś
Wyróżnienia:
Tomasz Kustra
Tobiasz Kopa
Kategoria klas IV-VI
I. Ewa Biernat
II. Monika Sowa
III. Patryk Hadrian
Wyróżnienia:
Julia Fibich
Tomasz Rogowski
Ewa Niedworok

SP nr 7 Strzelce Opolskie
SP Kadłub

SP Szymiszów
SP nr 7 Strzelce Opolskie
SP nr 2 Strzelce Opolskie

SP nr 7 Strzelce Opolskie
SP Kadłub
SP nr 7 Strzelce Opolskie
SP nr 2 Strzelce Opolskie
SP nr 7 Strzelce Opolskie
SP Sucha

Kategoria klas gimnazjalnych
I. Olga Wątorek
PG nr 1 Strzelce Opolskie
I. Piotr Pzionka
ZSS Kadłub
II. Nicole Grochala
PG Szymiszów
II. Sebastian Bok
ZSS Kadłub
Wyróżnienia:
Karolina Miszczuk
PG nr 1 Strzelce Opolskie
Jan Marcinek
ZSS Kadłub

OFERTY PRACY

Dzień Pracownika Socjalnego

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl
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Jak co roku obecni i byli pracownicy
Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie,
przy którym funkcjonuje Zespół Szkół
Specjalnych, uroczyście świętowali Dzień
Pracownika Socjalnego. Miało to miejsce
19 listopada 2012 roku.
Świętowanie rozpoczęło się uro
czystą Mszą Św., celebrowaną przez
zaprzyjaźnionego ojca Cherubina. Ko
lejnym punktem był apel przygotowany
przez uczniów i nauczycieli. Były piękne
wiersze, zabawny układ taneczny przy

gotowany przez najmłodszych uczniów i
wzruszające piosenki. Nie zabrakło także
życzeń i podziękowań za trud i cierpliwość
w pracy z drugim człowiekiem oraz drob
nych upominków, które również wykonali
uczniowie szkoły. Na koniec przyszedł
czas na spokojną rozmowę i wspomnienia
przy kawie i ciastku.
Mottem tego dnia były słowa H. Hesse
„Szczęście jest miłością, niczym innym.
Kto potrafi kochać, jest szczęśliwy”.
Monika Szendzielorz

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

STANOWISKO
TEREN CAŁEGO KRAJU

KELNER/KA - BARMAN/KA

STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR PRASY
KRAWĘDZIOWEJ
OPERATOR WYCINARKI
LASEROWEJ
MŁODSZY OPERATOR MIESZALNI

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie
- umiejętność pracy przy komputerze; - prawo jazdy kat. B
- odporność na stres, wysoka kultura osobista, komunikatyw
ność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w grupie
- komunikatywność, aktualna książeczka zdrowia
- mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
w stopniu komunikatywnym
- wykształcenie min. średnie techniczne

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie techniczne

STRZELCE OPOLSKIE

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU

STRZELCE OPOLSKIE

POMOCNIK OPERATORA

STRZELCE OPOLSKIE

PAKOWACZ

STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR

STRZELCE OPOLSKIE

-

STRAŻNIK Z LICENCJĄ

STRZELCE OPOLSKIE

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

wykształcenie średnie - chemiczne, techniczne
umiejętność pracy w zespole
uprawnienia do obsługi wózków widłowych
doświadczenie mile widziane na podobnym stanowisku
wykształcenie mechaniczne
znajomość procesu remontowego maszyn
uprawnienia elektryczne „E”
doświadczenie mile widziane na podobnym stanowisku
wykształcenie min. średnie - techniczne
obsługa komputera
doświadczenie mile widziane na podobnym stanowisku
wykształcenie min. średnie - techniczne
o bsługa komputera, rysunek techniczny
dośw. mile widziane na podobnym stanowisku pracy
wykształcenie min. średnie - techniczne
obsługa komputera, rysunek techniczny
dośw. miłe widziane na podobnym stanowisku pracy
licencja pracownika ochrony
- stopień niepełnosprawności

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne imprezy z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się również
w pozostałych naszych jednostkach. W
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powiecie strzeleckim przywiązuje się dużą
wagę do jakości opieki społecznej,
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Uroczyste zakończenie projektu
systemowego pn.
„18+ nowe szanse i możliwości”

UNIA EUROPEJSKA
eurohusw fundusz
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projektjest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera
cyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM
W STRZELCACH OPOLSKICH
serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.:

Pozadotacyjne instrumenty
finansowe dla firm
które odbędzie się w dniu 11.12.2012r. (wtorek) o godzinie 11.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Jordanowskiej 2

Harmonogram spotkania przewiduje:

*
*
*
*

Przedstawienie oferty pożyczkowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Przedstawienie oferty pożyczkowej Fundacji Rozwoju Śląska ‘‘oraz Wspierania
Inicjatyw Lokalnych
Zaprezentowanie działalności Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Sp.z.o.o
Zaprezentowanie działalności Krajowego Systemu Usług (KSU)

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału
w szkoleniu pod nr tel. (77) 440 17 05 lub (77) 440 17 13 do dnia 7.11.201 lr.
(piątek). Więcej szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Lokal
nego Punktu Informacyjnego pani Iwona Jagusz
i pani Monika Sętkiewicz-Dusza
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

W dniu 23 listopada 2012 r. w restau
racji „U Jana” w Warmątowicach odbyło
się uroczyste spotkanie integracyjno kulturalne z okazji zakończenia realizacji
projektu systemowego pn. „18+ nowe
szanse i możliwości” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upo
wszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie.
W imprezie udział wzięli:
* wszyscy beneficjenci ostateczni pro
jektu,
* realizatorzy projektu,
* zaproszeni goście.
Wśród zaproszonych gości byli: Starosta
Strzelecki - Pan Józef Swaczyna, Prze

wodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego
- Pan Henryk Bartoszek, Wiceburmistrz
Strzelec Opolskich - Pani Maria Feliniak
oraz Kierownicy Ośrodków Pomocy Spo
łecznej Powiatu Strzeleckiego.
Podczas spotkania beneficjentom wrę
czono:
* zaświadczenia potwierdzające zakoń
czenie warsztatów rozwoju osobistego
z psychologiem,
* zaświadczenia potwierdzające zakoń
czenie warsztatów z terapeutą (zakres
warsztatów: stymulacja polisensoryczna, choreoterapia, muzykoterapia,
psychodrama, biblioterapia) dla Grupy
I,
* zaświadczenia potwierdzające zakoń
czenie warsztatów aktywnego poszu
kiwania pracy z doradcązawodowym
dla Grupy II,
* indywidualne albumy pamiątkowe ze
zdjęciami z realizacji poszczególnych

działań w ramach projektu.
Spotkanie było również okazją do
przekazania podziękowań firmom współ
pracującym przy realizacji projektu i wrę
czenia życzeń z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego obecnym tego popołudnia Kie
rownikom Ośrodków Pomocy Społecznej
z naszego powiatu.
Podczas spotkania czas wszystkim
umilał zespół muzyczny „Patrol”, który
motywował uczestników, organizatorów i
zaproszonych gości do wspólnej zabawy.
Dodatkowo mieliśmy okazję wziąć udział
w wybranych elementach choreoterapii i
muzykoterapii, które w ramach zabawy
przygotowali beneficjenci projektu wraz
z terapeutką.
Dziękujemy Zarządowi i Radzie
Powiatu Strzeleckiego, realizatorom i
beneficjentom za współpracę, życzliwość,
pełen profesjonalizm oraz ogromne za
angażowanie w realizację tegorocznego
projektu.

Pas zaciskamy aż o trzy dziurki!
dokzestr. 1

Idą święta
- zapraszamy na kiermasze!
dok ze str. I

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że
choć nasze województwo wykorzystało
najwięcej środków UE i w jak najlepszy
sposób, to jednak koszty samorządów były
niemałe. Ale też zdać sobie sprawę należy
z faktu, że gdyby nie pieniądze z UE, nie
byłoby północnej obwodnicy Strzelec,
i modernizacji wielu odcinków dróg
powiatowych, nie byłoby modernizacji
szpitala, ani inwestycji w opiekę społeczną
czy oświatę, nie powstałyby Orliki. Dzia
łalność naszego samorządu powiatowego
opiera się na czterech filarach: opiece
zdrowotnej, opiece społecznej, oświacie
i drogach. Co do trzech pierwszych - nie
wątpliwości, że dzięki systematycznemu
inwestowaniu udało się nam, dzięki stan
daryzacji, osiągnąć poziom europejski. Tak
jest w szpitalu, wszystkich naszych DPS-ach, w szkołach, zwłaszcza CKZiU. Le
piej jest też ze stanem dróg, ale - niestety,
na tym koniec. W latach 2014-2020 Unia
Europejska nie przewiduje współfinanso
wania inwestycji na drogach powiatowych
ani gminnych. Będziemy mieć więc dobre
autostrady, dobre drogi krajowe, a powia
towe i gminne zamienią się chyba w kar

tofliska. Monitujemy rząd, przekonujemy,
że to również drogi publiczne, ale na razie
- bez odzewu. A przecież bez wsparcia
rządowego samorządy nie będą w stanie
same sfinansować tych zadań. Niestety, ku
naszemu ubolewaniu, żadne argumenty nie
są wystarczająco przekonujące dla rządu.
Na czym Powiat Strzelecki będzie
oszczędzał?
Na wszystkim i we wszystkich
jednostkach. Przypomnieć tu muszę, że,
inaczej niż w gminach, w powiatach tyl
ko 20% środków pochodzi z dochodów
własnych, a 80% stanowią pieniądze
„znaczone”, których nie można wydać
inaczej, niż zgodnie z przypisanym im
przeznaczeniem. Nie mamy tu żadnej
możliwości manewru. Zatem musimy
ograniczyć wydatki rzeczowe, ale ko
nieczne też będą pewne przesunięcia ka
drowe, np. łączenie obowiązków, ale też
ograniczanie zatrudnienia, częściowo w
sposób naturalny, m.in. dzięki odejściom
na emeryturę. Mogę jednak zapewnić, że
każdy przypadek będzie indywidualnie
analizowany.
W jednostkach?

1 w naszych jednostkach, i w samym
starostwie.
Gdzie jeszcze trzeba będzie szukać
oszczędności?
Jak powiedziałem - wszędzie. Dlatego
właśnie mamy zamiar zlikwidować strze
lecki Zespół Szkół Specjalnych - nie stać
nas na dopłacanie co roku miliona złotych
do tej jednej placówki, w której mamy
tylko 45 uczniów. Ograniczamy inwesty
cje - kontynuujemy tylko już rozpoczęte,
np. przebudowę Casina na multipleks
usług kulturalnych i oświatowych, ale
już nie weszliśmy w kolejną edycję tzw.
„schetynówek”. W układzie, kiedy aż 70%
środków pochodzić ma w tym programie
z kasy samorządu, a tylko 30% z budżetu
państwa (teoretycznie, w praktyce - mniej,
bo trzeba będzie zapłacić jeszcze 23%
VAT), nie bardzo nam to odpowiada. Być
może w roku 2014 wróci się do pierwot
nych zasadach, czyli finansowania 50:50
przez budżet państwa i samorząd.
Mało optymistyczną wizję Pan roz
tacza.
Raczej realną. W październiku, kie
dy rok rocznie przygotowujemy projekt
budżetu Powiatu Strzeleckiego, opieramy
się na wskaźnikach, przekazywanych
przez Ministra Finansów. Wtedy jeszcze
optymistycznie rysują się wpływy z CIT i
PIT (podatku dochodowego od firm i osób
fizycznych). Tyle, że to raczej sąpieniądze
wirtualne - prognozy co do tych przypi
sywanych nam wpływów nigdy się nie
sprawdzają. Natomiast w marcu kolejnego
roku, kiedy budżet państwa zostaje przyję
ty ustawą najczęściej w dół, otrzymujemy
polecenie korekty. W tym roku korekta
wyniosła milion złotych w stosunku do
projektu budżetu skonstruowanego wg
wskaźników w październiku 2011. Po
wtarzam jeszcze raz: zaczynamy wielkie
oszczędzanie. Nie ma innego wyjścia.

Jest taki dzień w roku, kiedy w złym
tonie jest marudzenie obmawianie, zło
rzeczenie, smutna mina. To 21 listopada
- uznany za Dzień Życzliwości.
Grupa „Patrz i zmieniaj”, która od kilku
już lat zajmuje się w Gimnazjum, Dwuję
zycznym edukacją globalną postanowiła
przypomnieć wszystkim, że wartość ma
także (a może przede wszystkim) to, co
nic nie kosztuje: uśmiech, dobre słowo,
przyjacielski gest. W szkole zorganizo
wano obchody Dnia Życzliwości, aby
po pierwsze- zwrócić uwagę na istnienie
grupy zajmującej się bardzo poważnymi
zagadnieniami, a po drugie- zbudować
wokół zespołu pozytywne skojarzenia.
Edukacja globalna, aczkolwiek niestanowiąca w szkole odrębnego przedmiotu,
jest istotną częścią kształcenia w szkole
XXI wieku. Prawa człowieka, konflikty
globalne, odpowiedzialna konsumpcja,
handel międzynarodowy, migracje, zmia
ny klimatu, zasoby naturalne oraz ich
wykorzystanie, ubóstwo to zagadnienia,
o jakich współczesny człowiek musi
wiedzieć. Edukacja globalna to część

Następnego dnia, w piątek, swoją świą
teczną ofertę przedstawi strzeleckie Centrum
Integracji Społecznej. Będzie można wtedy
kupić nie tylko świąteczne stroiki i kartki,
ale też skompletować swoją listę prezentów
- od ekologicznych toreb po ekologiczne
poduszki.
Na poniedziałek, 17 grudnia,
SOSW w Leśnicy przywiezie kru
che ciasteczka i pierniczki,
zapakowane w celofan, a nawet
piernikowe choinki! Będzie też
można kupić kartki świąteczne,
stroiki i wianki - z orzechów
włoskich, laskowych, a nawet
pistacjowych. Także z szyszek, które posłużą również do stworzenia aniołków, a nie
zabraknie i tych z masy solnej.

We wtorek i środę w starostwie rzeczywiście zapachnie świętami. DPS w Kadłubie
18 grudnia przywiezie swoje przepyszne ciepłe jeszcze kołaczyki: z makiem, marmoladą,
cynamonem. Faktem jest, że trzeba mieć trochę szczęścia, żeby je upolować, bo ustawiają
się po nie kolejki, ale warto swoje odczekać. To jedna z nielicznych okazji do spróbowa
nia tego specjału. Podobnie jak do kupienia oryginalnych świec - i tych z prawdziwego
wosku i tych z wosku żelowego. Poza tym na stoisku pojawi się wiele niepowtarzalnych
świątecznych ozdób.

19 grudnia ZSS w Zawadzkiem przywiezie pierniczki - w ten sposób wszystkie gospo
dynie, które nie pieką ich same, będą mogły zaopatrzyć się w ten prawdziwie domowy
przysmak. To stoisko będzie pachnieć nie tylko korzennymi przyprawami, ale i lasem.
Jak się mieszka w lesie, to wykorzystuje się wszystkie jego dary. Z orzechów i szyszek
będą choinki, ozdoby świąteczne pojawią się na plastrach brzozy, a z jej kory - betlejemki. Będzie tez można tu kupić ozdoby z juty i wiele innych oryginalnych drobiazgów.
Wspólną ofertę świąteczną w dniu 20 grudnia przedstawi Stowarzyszenie „Ósemka’
i Zespół Szkół im. A. Kamińskiego. Na ich stoisku będzie można kupić stroiki, ozdoby
choinkowe wykonane szydełkiem lub na drutach, przepiękne lampiony.

Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i bliskich. Wystarczy tylko przyjść.
Zapraszamy już od 13 grudnia na kiermasze świąteczne w starostwie!

Zapisała Marta Górka

Dzień Życzliwości
wychowania obywatelskiego, u podstaw
którego odnaleźć możemy wartości takie
jak: godność, sprawiedliwość, solidarność,
równość, pokój i wolność. W strzeleckim
Zespole Szkół Ogólnokształcących tematy
edukacji globalnej pojawiają się zatem na
lekcjach różnych przedmiotów, zajęciach
pozalekcyjnych i jako główny przedmiot
uczniowskich projektów edukacyjnych.
Co przynoszą takie projekty i akcje?
Z jednej strony dają poczucie, że
robimy coś dobrego i pożytecznego dla
innych: budujemy studnię w Afryce, sadzi
my drzewko, opowiadamy o łamaniu praw
człowieka i głośno się temu sprzeciwiamy,
pisząc petycje- podsumowuje swój udział
w wielu akcjach jedna z uczestniczek grupy
„Patrz i zmieniaj”, dziś już absolwentka
szkoły. - Z drugiej strony świetnie się
bawimy- uzupełnia.

drewna i kory. Także kartki świąteczne, a nawet całe
choinki, w dodatku - od razu ze świeczkami!

Szkoła w Leśnicy ma 50 lat!

Działania grupy „Patrz i zmieniaj” to
małe, ale ważne kroki na drodze do zrozu
mienia, że świat jest jeden i że, chcąc, nie
chcąc, zależymy od siebie nawzajem.
O tym, że Dzień Życzliwości to
pomysł, który zyskał zainteresowanie i
aprobatę młodzieży, świadczą dziesiątki
kartek z wypisanymi życzeniami i pozdro
wieniami. Wśród adresatów są koledzy
i koleżanki, pierwsze szkolne sympatie,
całe klasy, nauczyciele...Na gazetce sym
patyczne rysunki, wierszyki...Ważne, że
przekaz jest pozytywny. Wkrótce na tej
samej gazetce pojawią się być może inne
wiadomości ze świata Dobrze, abyśmy
umieli je ze spokojem przyjąć i z przeko
naniem podejść do ewentualnego działania.
Bo to przecież jest rola człowieka w społe
czeństwie globalnym: patrzeć i zmieniać,
co złe.
Dorota Maćkula
Niemal równo po pół wieku pod dniu
oddania do użytku szkoły podstawowej
w Leśnicy świętowano jubileusz - 24
listopada br. Otwarcie „Tysiąclatki” (w
myśl hasła „tysiąc szkół na tysiąclecie
państwa polskiego”) natomiaast nastąpiło
26 listopada 1962 roku. Po uroczystej
mszy św. na rocznicowej uroczystości
spotkali się zaproszeni goście z obecnymi i
dwanymi pracownikami szkoły; obecnymi
i dawnymi uczniami oraz rodzicami. Nieprzypadkiem koncert nosił tytuł „spotkanie
pokoleń”. Były łzy i wposmnienia, była
serdeczna atmosfera, było wspaniale. I
wszyscy zgodzili się, że warto utrwalić to
wszystko, co pjamięta się z dawnych lat.
Przyklasnęli więc pomysłowi stworzenia
jubileuszowej księgi pt. „Jest takie miej
sce...”

Na wspomnienia rdozciów, absolwentów
i pracowników szkoły w Leśnicy szkoła
czeka do 28 lutego 2013
pod adresem: sp@lesnica.pl
z dopiskiem „50 lat”.
Tel. 77 461 53 30

Sukces po raz kolejny!
Judyta Mehlich, uczennica CKZiU
w Strzelcach Opolskich, to niekwestio
nowana mistrzyni ortografii języka nie
mieckiego. 16 listopada została laureatką
I miejsca w kategorii szkół średnich III
Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda
Języka Niemieckiego. Gala wręczenia
dyplomów i nagród odbyła się w Walcach,
apatronat honorowy objęli miedzy innymi:
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec,
Marszałek Województwa Opolskiego oraz
Kurator Oświaty w Opolu, co przyczyniło

się znacznie do podniesienia rangi tego
wydarzenia. Uroczystość, w której brały
śmy udział potwierdziła, iż rola języków
obcych w życiu młodego pokolenia jest
nie do przecenienia ,a ciężka praca i
poświęcony czas przynoszą wspaniałe
wyniki. Judyta Mehlich potwierdziła to
zdobywając I miejsce już drugi rok z rzędu!
Zostało nam już tylko dopingowanie jej w
marcu przyszłego roku, kiedy to odbędzie
się ogólnopolski finał dyktanda języka
niemieckiego.
Ewelina Jadowska

Możesz uratować
komuś życie

KARAWANA w SOSW Leśnica
“Dobroć to piękno duszy ludzkiej,
które nie przemija, bowiem pokazuje,

jak być wartościowym człowiekiem ”
W środę, 21 listopada 2012 r., w
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wycho
wawczym w Leśnicy odbył się koncert
muzyczny zespołu KARAWANA.
Impreza została zorganizowana przez
Samorząd Szkolny, którego opiekunami
są nauczycielki: Alina Maciaszczyk i
Agnieszka Konobrocka - Mikulska.
Muzycy przygotowali i przedstawili
specjalny program edukacyjno-muzyczny skierowany do młodzieży naszego
Ośrodka. Uczniowie i nauczyciele zostali
zabrani w muzyczną podróż przez epoki
historyczne, poznali dźwięki instrumentów
charakterystycznych dla danego okresu
w historii muzyki. Artyści do wspólnego
występu „wciągnęli” obecnych na sali
uczniów. Dodatkową atrakcją spektaklu
była scenografia przygotowana przez ze
spół. Każdy uczestnik koncertu otrzymał
od Karawany ich najnowsząpłytę - „Masz
moc”.
Więcej o zespole na http://www.karawana.
org/.
Specjalne podziękowania dla sponsorów
imprezy:

W dniu 23 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się podsumowanie
konkursu plastycznego „Krew darem życia - Ty także możesz uratować komuś życie”
Nadesłano 240 prac.
Uczniowie naszej szkoły znaleźli się na wysokich miejscach.
I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych uzyskał Piotr Pzionka
II miejsce w kategorii klas gimnazjalnych uzyskał Sebastian Bok
Wyróżnienie w kategorii klas gimnazjalnych uzyskał Jan Marcinek
Barbara Macygon

1.
2.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy
Zespół KARAWANA

X Wojewódzki
Konkurs
Gier Logicz-

Poznaj emy świat

Istota konkursu sprowadza się do tego by o zwycięstwie decydowała siła umysłu.

20 listopada uczniowie najmłodszych
klas Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie pojechali pociągiem na wy
cieczkę do Gliwic. Oprócz ekscytującej, a
przy tym rzadkiej podróży pociągiem dzie
ci miały okazję przeżyć podwodną przygo
dę z żółwikiem Sammy w kinie Cinema
City. Odwiedziły Centrum Handlowe „Fo
rum”, jeździły ruchomymi schodami, win
dą robiły zakupy w markecie. Praktyczny
charakter wycieczki miał bardzo dużą
wartość edukacyjną. Wszystko to było

możliwe dzięki nauczycielkom Marcie
Kapica i Iwonie Mielcarz, które napisały
projekt cyklu wycieczek, rozszerzających
ofertę edukacyjną pt. „Poznąjemy świat”.
Projekt sfinansowało Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych działające przy
ZSS i DPS w Kadłubie. Wrażenia i nieza
pomniane przeżycia z wycieczki pozostaną
na długo w pamięci dzieci.
Marta Kapica
Iwona Mielcarz

Wzorem lat ubiegłych Małgorzata i
Andrzej Podyma przy wsparciu dyrekcji
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wy
chowawczego w Leśnicy zorganizowali
X Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych.
Patronat nad impreząprzyjęło Kuratorium
Oświaty w Opolu. Celem konkursu było
propagowanie umiejętności logicznego
myślenia wśród młodzieży szkolnictwa
specjalnego.
Dnia 22 listopada 2012r. w Leśnicy
spotkali się uczniowie szkół specjalnych
województwa opolskiego z Głogówka,
Krapkowice, Grodkowa, Głubczyc, Prud
nika, Kluczborka. Kędzierzyna - Koźla,
Dobrodzienia oraz Leśnicy. W konkursie
wzięło udział 27 uczniów, którzy mieli do
rozwiązania 12 zadań ułożonych przez
organizatorów konkursu. Na rozwiązanie
zadań przeznaczono 120 minut. Zadania po
rozwiązaniu sprawdzała komisja wyłonio
na z nauczycieli — opiekunów grup.
Uczestnicy Konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne
nagrody, które wręczył dyrektor SOSW w
Leśnicy p. Ryszard Baszuk Po ogłoszeniu
wyników i wręczeniu nagród wszyscy
zasiedli do wspólnego obiadu przygoto
wanego przez panie kucharki z SOSW w
Leśnicy.
Sponsorami tegorocznego IX Woje
wódzkiego Konkursu Gier Logicznych
byli:
Kuratorium Oświaty w Opolu
Szkoła Nauki Jazdy „Leśnica” w
Leśnicy
Każdy z uczestników Konkursu
otrzymał drobny upominek promujący
nasz Powiat Strzelecki, które to upominki
przekazało organizatorom Konkursu Staro
stwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a tym. którzy przyczynili się do zorganizowania
Konkursu serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy Konkursu
Małgorzata i Andrzej Podyma

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Jak zareklamować zabawki?
Zbliża się okres zwiększonych za
kupów zabawek. Pamiętajmy, że każda
zabawka to towar, który w razie niezgod
ności z umową możemy reklamować.
Sprzedawca odpowiada za niego 2 lata
od zakupu, a gdy wada ujawni się do 6
miesięcy istnieje domniemanie prawne,
iż niezgodność istniała w momencie
sprzedaży. W przypadku reklamacji
sprzedawca nie może uzależniać jej
przyjęcia o od posiadania oryginalnego
opakowania.
W ubiegłym roku weszły w życie
nowe przepisy dot. zabawek - nowa de
finicja zabawki, szczegółowe wymagania
dotyczące ostrzeżeń i oznakowania, ana
liza potencjalnych zagrożeń stwarzanych
przez zabawkę, obowiązek wystawienia
deklaracji zgodności to niektóre ze zmian
przepisów w sprawie wymagań dla zaba
wek.
W Unii Europejskiej w sektorze gier
i zabawek działa około 2000 przedsię
biorstw zatrudniających ponad 100 tys.
pracowników. Potencjalnych użytkowni
ków produktów wprowadzanych do obrotu
przez ten sektor - czyli dzieci w wieku
poniżej 14 lat - jest w UE około 80 min
z tego ponad 5,7 min* mieszka w Polsce.
Rozporządzenie w sprawie zasadniczych
wymagań dla zabawek dostosowało prawo
krajowe do przepisów Unii Europejskiej.
Nowe regulacje określająobowiązki przed
siębiorców, zarówno właścicieli sklepów,
jak i producentów oraz importerów. Celem
jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
Dotychczas za zabawki były uzna
wane tylko produkty specjalnie zapro
jektowane i przewidziane do zabawy.
Zgodnie z nowymi przepisami zabawka to
wyrób zaprojektowany lub przeznaczony
do zabawy oraz taki, który ze względu
na swoje cechy charakterystyczne lub
wygląd może być użyty do zabawy przez
dzieci w wieku poniżej 14 lat. Zgodnie z
nowymi przepisami rozszerzona została
definicja zabawki. Przykładem produktu
nieprzeznaczonego wyłącznie do zabawy
ajednak klasyfikowanego jako zabawki są
breloczki z maskotkami.

Rozporządzenie wprowadza zmiany
również w sposobie definiowania innych
produktów służących do zabawy. Czy
deskorolka, to zabawka czy sprzęt spor
towy? Według nowych przepisów zależy
to od wagi dziecka. Zgodnie z nowymi
regulacjami, sprzęt sportowy przeznaczo
ny dla dzieci o wadze poniżej 20 kg jest
zabawką. Przykładowa deskorolka będzie
w rozumieniu nowego prawa zabawką
tylko wtedy, jeżeli będzie przeznaczona
dla dziecka ważącego, mniej niż 20 kg.
Powinna .wówczas posiadać deklarację
zgodności i oznaczenia odnoszące się do
zabawek. Przekroczenie kryterium Wa
gowego klasyfikuje produkt do kategorii
sprzętu sportowego, który podlega innym
przepisom. To kolejny z przykładów zmian
w zakresie definicji zabawki, które przy
niosło rozporządzenie. -Zawiera substancje
zapachowe mogące powodować alergie - to
zupełnie nowy rodzaj ostrzeżenia, który
zgodnie z przepisami musi pojawić się
na zabawkach zapachowych, np. grach,
których celem jest ułatwienie dziecku roz
różnianie zapachów lub smaków. Nie może
zabraknąć go również na kosmetykach
dla dzieci. Na opakowaniach produktów
zawierających substancje zapachowe musi
pojawić się również informacja o rodzaju
użytych związków, np. aldehyd cynamo
nowy czy wyciągi z mchu dębowego.
Ponadto wszyscy producenci zabawek
muszą przestrzegać bardziej restrykcyj
nych limitów szkodliwych substancji.
Przedsiębiorcy mają dwa lata na dosto
sowanie się do obowiązków dotyczących
przestrzegania nowych limitów. Nowym
obowiązkiem jest konieczność przepro
wadzenia przez producenta przed wpro
wadzeniem zabawki do obrotu analizy
zagrożeń, które zabawka może stwarzać
oraz dokonanie oceny ewentualnego na
rażenia na takie zagrożenia. Oznacza to,
że już na etapie projektowania producent
powinien zapobiegać lub minimalizować
potencjalne zagrożenia.
Wszystkie zabawki sprzedawane w
Polsce muszą posiadać znak CE, który
potwierdza, że produkt jest zgodny z za

sadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa
obowiązującymi w UE. Aby producent
mógł oznaczyć zabawkę znakiem CE. musi
ona spełniać szereg wymogów odnośnie
m.in. wytrzymałości, konstrukcji czy
materiałów. Nowe przepisy nakładają na
wszystkich producentów zabawek obowią
zek wystawienia deklaracji zgodności czyli
dokumentu, w którym na własną odpowie
dzialność deklarują, że wytworzona przez
nich zabawka jest zgodna z zasadniczymi
wymaganiami. Do tej pory przygotowanie
deklaracji zgodności dla zabawek nie było
obowiązkowe. Podstawą do wystawienia
deklaracji zgodności jest dokumentacja
techniczna procesu produkcji obejmująca
np. projekt koncepcyjny czy wyniki obli
czeń projektowych.
Nowe przepisy nałożyły na produ
centa lub jego przedstawiciela w Polsce
obowiązek przechowywania deklaracji
zgodności zabawki przez 10 lat od chwili
wprowadzenia jej do obrotu. W przypadku
zabawek sprowadzanych z zagranicy część
odpowiedzialności w tym zakresie przej
muje importer, który będzie miał obowią
zek, przez 10 lat, umożliwić uprawnionym
do kontroli organom dostęp do deklaracji
zgodności. Dotychczas przepisy nie nakła
dały na importera takiego obowiązku.
Dodatkowe informacje ws. przepisów
dotyczących zabawek przedsiębiorcy
mogą uzyskać w jednym z 110 punktów
konsultacyjnych Polskiej Agencji Roz
woju Przedsiębiorczości. O wymaganiach
dotyczących zabawek informuje także
Ministerstwo Gospodarki.
* Dane w oparciu o http://ec.europa.eu/
enterprise/sectors/toys/index_en.htm i
Rocznik Demograficzny, Warszawa 2010
Przepisy dot. zabawek zostały w
dużej mierze uszczegółowione, zabawki
powinny być przede wszystkim bezpiecz
ne. W przypadku gdy natomiast okażą
się niezgodne z umową zawsze możemy
składać reklamację.
Udanych zakupów zabawek naszym
pociechom na Mikołaja i Święta życzy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Czytelnicy nie zawodzą
W jednym z numerów naszego dwu
tygodnika (nr 16/2012) zamieściliśmy
zdjęcia otrzymane od partnerskiego Po
wiatu Soest. Pisaliśmy .wówczas, zgodnie z
otrzymanymi informacjami, że ani okazja
wykonania zdjęć ani data ich wykonania
nie jest znana.
Niedawno odwiedził naszą redakcję
pan Józef Schnura, pasjonujący się historią
lokalną.
Przyniósł istotne informacje - otóż te
zdjęcia wykonano na strzeleckich ulicach
w dniach 2-4 czerwca 1907 roku. Wiążąsię
z dwoma istotnymi wydarzeniami. Pierw
sze - o skali ważkiej dla całej społeczności
miasta. To konsekracja kościoła pw. św.
Wawrzyńca przez ks. kardynała Georga
Koppa oraz budowniczego kościoła ks.
proboszcza radcę Maksymiliana Ganczarskiego.
Drugie wydarzenie ma swojąwagę w
skali indywidualnej - to bierzmowanie w
czasie wizyty ks. kardynała.
Skonkretyzujmy jeszcze daty: 2
czerwca 1907 ks. kardynał Georg Kopp
przyjechał do Strzelec konno od strony
Jemielnicy. Prze ratuszem powitał go bur
mistrz Paul Gundrum, a przed wejściem do
kościoła - ks. Maksymilian Ganczarski. 6
czerwca nowy kościół został konsekrowa
ny. Zatem bierzmowanie musiało nastąpić
dzień lub dwa później.
Wszystkie te informacje żostały ze
brane prze Józefa Schnurę podczas jego
pobytu w 1998 roku w Soest.
Bardzo dizekujemy za te uściślenia,
niemniej zagadką pozostaje, dlaczego
mimo to zdjęcia w Archiwum Powiato
wym w Soest nie są jednak tak szczegó
łowo opisane...

INFORMACJA
Starosta Strzelecki informuje, że w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul.
Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, na tablicy ogłoszeń wywieszono
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytko
wanie wieczyste.
j

Co roku w trzeci czwartek listopada obchodzonyjest Światowy Dzień Rzucania Palenia. If
tym roku przypadał on 15 listopada. To był dobry moment, bypodjąć decyzję o,, rozstaniu
się z dymkiem ”, ale każdy inny dzień roku jest na to dobry.

Żegnaj, dymku!
Od wielu lat palenie tytoniu stanowi poważny problem społeczny w Polsce. Wyniki
badań przeprowadzonych przez OBOP na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego w
lutym 2011 r. pokazują, że do nałogowego (codziennego) palenia tytoniu przyznajesię
aż 9 min Polaków w wieku 15 i więcej lat. W populacji mężczyzn odsetek codziennie
palących wynosi 39%, natomiast w populacji kobiet 23%.
Palenie tytoniu niesie za sobąpoważne skutki zdrowotne. Palacze narażeni sąnie tylko
na choroby układu oddechowego, układu krążenia, ale również na inne schorzenia, np. raka
nerki, pęcherza moczowego, przełyku, wrzody, choroby oczu, impotencję, upośledzenie
płodności. Przeciętny palacz żyje 10 lat krócej niż osoba niepaląca. Równie groźne jest
tzw. bierne palenie, które dotyczy osób przebywających w otoczeniu nałogowych palaczy,
np. kolegów, współmałżonków, współpracowników oraz dzieci, które są największymi
i zupełnie niewinnymi ofiarami biernego palenia. Musimy zdać sobie sprawę z faktu, że
dym tytoniowy zabija niepalących.
Wejścia w życie 15 listopada 2010 r. znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, poszerzyło strefy wolne od
dymu tytoniowego w przestrzeni publicznej. Badania GIS z lutego 2011 roku pokazują,
że nowe przepisy znacznie zmniejszyły tyzyko narażenia ludności na dym tytoniowy
m.in. “w obiektach sportowych, restauracjach, barach i pubach, zakładach pracy oraz
“na przystankach i w obiektach komunikacji miejskiej.
Przypominamy, zgodnie z w/w ustawą zabrania się palenia wyrobów tytoniowych:
* na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych
obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
* na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach
“o systemie oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których
mowa w przepisach o pomocy społecznej,
* na terenie uczelni,
* w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
* w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
* w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
* w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących ob
słudze podróżnych,
* na przystankach komunikacji publicznej,
* w pomieszczeniach obiektów sportowych,
* w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
* w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy grozi kara grzywny do:
* 500 zł za palenie w miejscach objętych zakazem (odpowiada osoba paląca),
* 2000 zł za brak umieszczenia słowno-graficznego znaku zakazu palenia tytoniu
(odpowiada zarządzający lub właściciel obiektu).
Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach 0f

Z kroniki policyjnej
W dniach 25-28 października br. w Kolonowskiem nieznani sprawcy włamali się do
kościoła ewangelicko-augsburskiego. Na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że spraw
cy skradli metalowe elementy organów kościoła oraz kosiarkę. Wstępnie straty' zostały
oszacowane na ponad 8 tysięcy złotych.
W trakcie przeprowadzonych czynności kryminalni z Zawadzkiego ustalili, że skradzione
elementy z organ zostały wywiezione i sprzedane w jednym z opolskich punktów skupu
złomu. Dalsze informacje doprowadziły policjantów do ustalenia i zatrzymania w dniu
23 listopada br. 22-letniego mieszkańca powiatu strzeleckiego. Mężczyzna usłyszał już
zarzut kradzieży z włamaniem, do którego przyznał się. Teraz za swój czyn odpowie przed
sądem. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci ustalili drugiego sprawcę. Aktualnie funkcjonariusze prowadzą czynności
mające na celu zatrzymanie podejrzewanego mężczyzny.
***

12 listopada br. policjanci z Wydziału Kryminalnego w Strzelcach Opolskich zatrzy
mali 26-letniego mieszkańca powiatu strzeleckiego podejrzewanego o uprawę środków
•odurzających. W tym samym dniu, w miejscu zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze
zabezpieczyli prawie 13 gram marihuany. Jak ustalili prowadzący postępowanie policjanci
26-latek od kilku miesięcy zajmował się uprawą konopi, z zamiarem jej sprzedaży.
Zebrany przez kryminalnych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie
zarzutu nielegalnego wytwarzania środków odurzających. Mężczyzna przyznał się do
zarzucanego mu czynu, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
**♦
Od 19 listopada br. do 25 listopada br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Strzelcach Opolskich zatrzymali 1 nietrzeźwego kierującego rowerem.
24 listopada br. na terenie powiatu strzeleckiego policjanci zatrzymali nietrzeźwego
32-letniego mężczyznę, który kierował rowerem mając'2.94 promila.
Policjanci w ciągu minionego tygodnia na terenie całego powiatu zostali wezwani do 34
interwencji, zatrzymali także 6 osób poszukiwanych.

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-tnail: dps.strzelceopolskietó
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840,77 4639830

SKLEP MOTORYZACYJNY
DWORZEC PKS

PKS W STRZELCACH OPOLSKICH S.A.
ul. 1 Maja 59
47-100 STRZELCE OPOLSKIE

SERWIS OGUMIENIA

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fot 774636744
e-mail: dpskadluhd,o go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-tnail: dpsgiwadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
ul Powstańców Śl. 3,47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckzio-strzclce.nl
hkaistura@ckziu-strzclce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjałnych
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1,47 - 120 Zawadzkie
tel.77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip-opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op,pl

oferuje pełen zakres usług t.j:
*
wymiana opon i kół.
*
naprawa ogumienia,
*
wyważanie kół,
*
pompowanie kół azotem.
*
przechowywanie opon po sezonowej wymianie,
sprzedaż opon wszystkich marek w atrakcyjnych cenach
oraz dodatkowo
*
nadzór nad systemem ogumienia w firmie.
*
możliwość różnych form płatności.
Posiadamy skład opon do pojazdów ciężarowych firmy DOUBLE STAR są to
opony sprawdzone przez wiele firm transportowych nie tylko w Polsce, ale i na
świecie.

Już otwarty w nowym lokalu ul. Powstańców Ś1.26
UWAGA PROMOCJA!!!

Przykładowe ceny opon wraz z montażem

Z okazji otwarcia sklepu do końca roku 20121
sprzedaż akumulatorów po cenach hurtowycnY^

385/65 R 22,5-od 1.120 zł*
295/80 R 22,5 - od 1.000 zł *
315/80 R 22,5-od 1.050 zł*

Czynny:
poniedziałek-piątek 9.00-17.00 sobota 9.00-13.00
Tel. 77 4400396, 723186603
ZAPRASZAMY

Serwis czynny
poniedziałek - piątek godz. 7.00-17.00, sobota 7.00- 14.00
Tel. 77 4622554,723186612
ceny netto zależne odformy płatności i typu bieżnika

NIE dla czadu
NIE DLA CZADU!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: Dppstrzclce@,noczta.onet.pl

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

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA UKŁADÓW PNEUMATYCZ
NYCH

WABCO
/
OKNA ■ OKZW!

Posiadamy specjalistyczne urządzenia diagnostyczne firmy WABCO
oraz personel przeszkolony w centrum szkoleniowym
Dodatkowo wykonujemy diagnostykę układów elektronicznych pojazdów t.j.
EDC, komputer pokładowy, kasowanie błędów i.t.p.

tel. 77 4615473
e-mail

Zdrów
tel. 77 46
e-mail:

Serwis czynny pon - pt od 7.00 - 15.00 sob 7.00 - 14.00
tel. 77 4622542, 723 186 608, 723 186 610

Odbierz książkę za zdjęcia
ch z Państwa, którzy zechcieli nam udostępnić przynajmniej część swoich zbion rodzinnych, honorujemy egzemplarzem książki „Album Strzelczan Rodzinny”,
ęść została już odebrana, a poniżej lista tych, których prosimy o zgłoszenie się
pok. 310 (III p.) w siedzibie starostwa, przy ul. Jordanowskiej 2.

Dethloff, Szymiszów Osiedle
Gola, Osiek
Horoszczak, Strzelce Op.
Laskawiec, Holandia
.udwig, Zawadzkie
Mańczyk, Kolonowskie
sław Nadolski, Bytom

teł. 77 4639099

Johanna Pogodzik, Strzelce Op.
Paulina Rekus, Strzelce Opolskie
Aleksander Slotwiński, Strzelce Op.
JózefSznura, Strzelce Op.
Aniela Tkocz, Zawadzkie
Herbert Wactawczyk, Staniszcze Wlk

OGŁOSZENIE
Zarząd Koła PZW Strzelce Opolskie informuje że:

"'strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

w Strzelcach
tel. 77 4621800
e-mail:

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

o

z działalności koła za lata 2009 - 2012 odbędzie się:
9 grudnia 2012r. w kawiarni Rybaczówka o godzinie 9.00
W przypadku małej frekwencji drugi termin zebrania ustalono:
na godzinę: 9.30 tego samego dnia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków do licznego przybycie
i aktywnego udziału w tak ważnym zgromadzeniu.

ZARZĄD KOŁA PZW Strzelce Op - Miasto

Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie.
ul. Krakowska 16
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i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno - Budowlany
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C‘. J
UŻYWANIE URZĄDZEŃ 1 PCUAZDÓWJ
NAPĘDZANYCH BENZYN^
W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH

NIEAYAŚCIW:-WENTYLOWANE
KOMINKI NA GAZ IDREWNO
NIEDROŻNA KRATKA
WENTYLACYJNA

Zapraszamy
Szkolne Schronisk
w Górze Św. Anny

MIEJSCE POWSTAWANIA TLENKU WĘGLA

• TRUJĄCY
• BEZWONNY
• BEZBARWNY

ABS,EBS,ECAS w samochodach ciężarowych, naczepach,
przyczepach i autobusach

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
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Co to jest tlenek węgla?
Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym.. Dostaje
się do organizmu przez układ oddechowy, a
następnie wchłaniany jest do krwioobiegu.
Unimożliwia prawidłowe rozprowadzenie
tlenu we krwi i może spowodować uszko
dzenia mózgu oraz innych narządów.
Jeśli uzywasz węgla i drewna, doko
naj okresowych przeglądów nie rzadziej
niż raz na trzy miesiące. Gdy używasz
gazu ziemnego czy oleju opałowego - nie
rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca
budynku lub właściciel ma obowiązek
m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej
nie rzadziej niż raz w roku.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem
węgla?
ból głowy,
zawroty głowy,
ogólne zmęczenie,
duszność,
trudnościami z oddychaniem, oddech
przyspieszony, nieregularny
senność,
nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje
zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i
zdolności oceny zagrożenia powodują,
że jest on całkowicie bierny (nie ucieka
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci
przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu
z pomocą - umiera

Jak ratować zaczadzonego?
Należy natychmiast zapewnić dopływ
świeżego, czystego powietrza:

Tefwew.Z766,767.

'

**

Wydział Edukacji,
j . Kultury,
j.
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew : 770, 771,772, 773.
Zespól 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

natychmiast otwórz okna i drzwi, by
z pomieszcznia usunąć truciznę
* jak najszybciej wynieś go na świeże
powietrze,
*
rozluźnij mu ubranie, rozepnij pasek,
guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie
można doprowadzić do przemarznię
cia
Jeśli po wyniesieniu na świeże powie
trze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie
przystąp do wykonania sztucznego oddy
chania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze (pogotowie
ratunkowe - tek 999, straż pożarna - teł.
998 lub 112)

*

Co zrobić, aby być bezpiecznym?
zapewnij prawidłową wentylację
pomieszczeń
stosuj mikrowentylację okien i drzwi
nigdy nie zastłaniąj kratek wnety lacyjnych
z pomocą fachowców dokonuj okre
sowych przeglądów komina, urządzeń
grzewczych i instalacji wentylacyjnej
nie spalaj niczego w zamkniętych
pomieszczeniach, jeśli nie są wenty
lowane
zainstaluj czujki tlenku węgla w tej
części domu, w której sypia twoja
rodzina - to bardzo skutreczne urzą
dzenia, które uratowały już niejedno
życie.
tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić
obecność tlenku węgla. W sprzedaży
oprcz czujek tlenkku węgla są także
urządzenia wykrywające jednocześnie
tlenek węgla i inne groźne substancje.

Najlepszy Produkt Powiatu
Strzeleckiego 2012

Ad multos annos!
PewiatM Mrzeleckirge

SZANOWNY PRZEDSIĘBIORCO
PRZYPOMINAMY!
Jeśli chcesz wypromować swój produkt lub usługę
i zdobyć nowych klientów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012”!
Do konkursu zapraszamy wszystkie firmy działające
na terenie Powiatu Strzeleckiego,
które zechcąpoddać ocenie swój produkt lub usługę /wytwarzany lub oferowaną/ w roku 2012.

Niech żyjąnam wszyscy Jubilaci! A właściwie - Jubilatki. W ostatnim czasie dwie
mieszkanki powiatu strzeleckiego obchodziły piękne rocznice urodzin.
Pani Łucja Mieszała z Izbicka
15 listopada świętowała Jubileusz 95-lecia urodzin!
Pani Emilia Sobota z Dolnej
24 listopada skończyła okrągłe 90 lat!

Obu Jubilatkom serdecznie gratulujemy i przyłączamy się do tych, którzy z okazji urodzin?
przychodzili z powinszowaniami, dołączając swoje najlepsze życzenia. W dniu tak wył
jątkowym dla naszych Szanownych Jubilatek nie mogło zabraknąć prezentów, kwiatów,
i listów gratulacyjnych od władz gminy i powiatu, a przede wszystkim ciepłych życzeń!
wielu jeszcze spokojnych i długich lat w jak najlepszym zdrowiu, dni pełnych słońcal
szczęścia, w gronie najbliższych!

---------------------------------------------------------------------------_—
r

Święty Marcin
znowu przyjechał

Zgłoszenia należy przesyłać do 1 grudnia 2012 roku
na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Op.
z dopiskiem “Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012”
lub elektronicznie na adres e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl
lub też osobiście złożyć w sekretariacie starostwa (II piętro).
Szczegóły konkursu opisane są w regulaminie, który wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie
internetowej www.powiatstrzelecki.pl lub w starostwie w pok. 310 (III piętro).
Wszystkie zgłoszone produkty/usługi zostaną poddane ocenie przez Kapitułę Konkursu w trzech kategoriach:
przetwórstwo rolno - spożywcze,
działalność produkcyjna,
działalność usługowa,
celem wyłonienia w tych kategoriach Najlepszego Produktu Powiatu Strzeleckiego 2012.
Ponadto mieszkańcy naszego powiatu w głosowaniu wybiorą produkt lub usługę, a tym samym przyznająwłasn ą
Nagrodę Konsumenta.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY!!!
MOŻESZ TYLKO ZYSKAĆ!
CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA!

Już niemal stało się tradycją, że
uczniowie naszej szkoły wspólnie z DFK
Strzelce Opolskie przygotowują oprawę
nabożeństwa ku czci Świętego Marcina w
parafii pw. Św. Wawrzyńca. W tym roku

wszyscy uczestnicy nabożeństwa swoje
spotkanie rozpoczęli na parkingu za ko
ściołem, który w niedzielny wieczór został
rozświetlony mnóstwem kolorowych lampioników trzymanych w rękach dzieci. W

czasie nabożeństwa, tak jak głosi legenda
także i nas odwiedził Święty Marcin, który
przyjechał na białym koniu, spotkał także
biedaka, któremu oddał połowę swojego
płaszcza. Zakończeniem spotkania było
przejście wszystkich zebranych wraz ze
Świętym Marcinem do ogrodów parafial

nych, gdzie na wszystkich czekało wielkie
ognisko a każdy z uczestników otrzymał
marcińskiego rogala.
Edyta Ben

Kurs
carvingu
W piątek 23-11-2012 zakończył się
w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
kurs carvingu - czyli wykonywania z owo
ców i warzyw dekoracji potraw. Podczas
ośmiu dwugodzinnych spotkań uczniowie
poznawali praktycznie techniki carvingu
a z wykonanych elementów tworzyli
efektowne kompozycje dekoracji.
Kurs ukończyły: Aneta Koźlik, Mag
dalena Mnich i Sabina Guzdek z klasy II
Tg.

Zdobyły one umiejętności, które
wzbogacone własną wyobraźnią i poczu
ciem piękna, mogą stanowić świetny atut
na rynku pracy w branży gastronomicznej.

Kurs zorganizował i prowadził na
uczyciel przedmiotów gastronomicznych
- Krystian Grondes.
Krystian Grondes

Informujemy, że w dniu 24.12.2012 r. (Wigilia)
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
będzie czynne do godziny 13.

Strzelecka Spółdzielnia
Socjalna wśród najlepszych
16 listopada Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych wręczyła
nagrody w Konkursie na Najlepsze Przed
siębiorstwo Społeczne Roku. Jego celem
jest, jak twierdzą organizatorzy, wsparcie
najbardziej przedsiębiorczych podmiotów
ekonomii społecznej poprzez promocję
produktów i usług wysokiej jakości, pro
mocję konkurencyjnych rozwiązań mar
ketingowych, promocję innowacyjnych

rozwiązań organizacyjnych, promocję!

Ł

umiejętnego działania biznesowego dla
realizacji celów społecznych.
Wśród siedmiu finalistów znalazła®

się Strzelecka Spółdzielnia Socjalna.- !

Najpierw „pod lupę” dokonania przedsł I

biorstw wziął zespół ekspertów1 z dziedzim I

finansów i spraw społeczne ch, a na tej pod-..
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