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Chleb gryczany
- najlepszy w powiecie

Szpital - w górę!

W tym roku podczas Święta Chle
ba mieszkańcy powiatu orzekli, że
najlepszym pieczywem, startującym
w konkursie, jest chleb gryczany z
piekarni Ewy Winnik w Strzelcach
Opolskich.
Dokładniej mówiąc: to chleb mie
szany, pszenno-żytni, z dodatkiem
mąki gryczanej. Warto dodać, że ten
chleb to najmłodsze „dziecko” pie
karni, wymyślone zupełnie niedaw
no.
- Robimy wszystko, by zadowolić
podniebienia naszych klientów śmieje się pani Ewa - stale zastana
wiamy się, co nowego im zapropo
nować i jak zwiększyć ofertę.
Chleb gryczany od początku za
smakował strzelczanom, teraz za
pewne chętnych będzie jeszcze wię
cej. I pewnie sprzedawać się będzie
więcej niż 80 bochenków dziennie,
jak do tej pory. To niewiele w sto
sunku do całej produkcji, ale, jak wszę
dzie, największym wzięciem cieszy
się chleb mieszany, pszenno-żytni.

Mb. Prałata JJ3l*waUUlM®

Co roku w październiku publi
kowany jest przez „Rzeczypospo
litą” ogólnokrajowy ranking szpitali.
Ico roku z satysfakcją możemy od
notować, że nasz powiatowy szpital
nie tylko mieści się w „złotej setce”,
ale za każdym razem plasuje się na
wyższej pozycji.
W roku 2010 przesunął się aż o
18 miejsc, w tym roku — o jedno. Nie
jest to więc tak spektakularny skok
jak rok temu, ale jednak ważny jest
sam fakt pięcia się w górę. 1 co waż
niejsze - sukcesem jest znalezienie
się wśród finalistów, bo, jak oceniają

organizatorzy rankingu, sytuacja fi
nansowa szpitali pogorszyła się, a ich
rentowność spadła, i to drugi rok z
rzędu.
Co zadecydowało o pozycji w
rankingu? Ocena szpitali w kilku ka
tegoriach: zarządzanie; jakość opie
ki; opieka medyczna; jakość usług dla
pacjenta; certyfikaty jakości i skargi;
komfort pobytu; analiza zdarzeń nie
pożądanych.
O rozmowę na temat pozycji w
rankingu poprosiłam dyrektor
szpitala Beatę Czempiel.

Coraz większą popularnością cieszy
się też pieczywo żytnie.
Ile chleba sprzedaje piekarnia
Ewy Winnik? Trudno ściśle odpo
wiedzieć, bo cała produkcja idzie pod
zamówienia sklepów; jednego dnia

jest więcej, drugiego mniej. Jednak,
na szczęście, jej zakład nie odczuwa
spadku sprzedaży chleba, choć po
dobno w kraju z każdym rokiem jemy
go coraz mniej.
dok. na str. 4

dok. na str. 4

Z PaT-em na scen

Strzelczan album rodzinny
przed siedzibą starostwa
Plenerowa wystawa dawnych fo
tografii pt. „Od kołyski aż po grób” w ramach naszego cyklu „Strzelczan
Album Rodzinny” - zaprezentowa
na podczas Święta Chleba cieszyła się
ogromnym powodzeniem. Ale...
trwała tylko jeden dzień. To dlatego
mieliśmy tyle pytań: kiedy można
znowu j ą obejrzeć?
Dziś z przyjemnością możemy
poinformować, że pod koniec paź
dziernika plansze ze starymi zdjęcia
mi pochodzącymi z Państwa domo
wych zbiorów zostaną ustawione pod
siedzibą starostwa - przy ul. Jorda
nowskiej.
Celowo wybraliśmy taki termin,
licząc, że wszyscy goście, którzy
przyjadą w rodzinne strony na
Wszystkich Świętych, zechcąją obej
rzeć z równie dużym zainteresowa
niem.
Na wystawie znalazła się zaled
wie cząstka z udostępnionych nam
przez Państwa ponad zdjęć
Serdecznie za to dziękujemy, ale
tworzenie „Strzelczan Albumu Ro
dzinnego” nie skończyło się: zapra

Więcej czytaj na str. 5

Sztandar na 65-lecie

szamy do stałej współpracy.
Poznając się - a dzisiejsi miesz
kańcy powiatu pochodzą przecież z
różnych stron - tworzymy wspólną
przyszłość, bo „przeszłość zapisana
w pamięci jest częścią teraźniejszo
ści”.

Zapraszamy więc w podróż do prze
szłości i... do przyszłości, bo w na
szych planach jest wydanie publika
cji książkowej i zdigitalizowanie ca
łego zbioru, który powiększy się dzię
ki sięgnięciu do rodzinnych archiwów
po zdjęcia, ale i dokumenty.

Prosimy o kontakt z redakcją dwutygodnika „Powiat Strzelecki”
pod nr tel 77 44 017 13
lub osobiście w pok. 310 na III p. starostwa.

Więcej czytaj na str. 3

|

Tylko 11 dni na zgłoszenie w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego!!!
Szcegóły na str. 6

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje,
iż dnia 29 listopada 2011 roku

Wybory 2011
Wyboru do Sejmu
Na kogo głosowali najchętniej
mieszkańcy naszego powiatu? Na
kandydatów Platformy Obywatel
skiej - poparło ich 9.210 osób. Na
stępnie - na kandydatów Mniejszo
ści Niemieckiej. Zdobyli oni w na
szym powiecie 5.505 głosów (w ca
łym województwie - 28.014). Na
trzecim miejscu uplasowała się lista
PiS, którą poparło u nas 3.045 osób,
a na listę Ruchu Palikota, oddano
1.616głosów. Więcej, niż zyskało w
naszym powiecie SLD, na który gło
sowało u nas 1.125 mieszkańców.
Niemal równo rozdzieliły się głosy
mieszkańców naszego powiatu na:
PSL - 540 i PJN - 517; pozostałe
listy zdobyły: PPP - Sierpień’80 106 głosów; KW Prawica - 87.

Posłów i senatorów wybraliśmy
w naszym powiecie przy niezbyt wy
sokiej frekwencji (niestety, to już u
nas tradycja), wynoszącej 36,42%
(z 64.533 uprawnionych do głosowa
nia do urn poszło 23.509 osób). Ja
sne jest, że na tę sytuację wpływ ma
duża ilość osób przebywających za
granicą a nie wymeldowanych z miej
sca zamieszkania.
Najwięcej wyborców zmobilizo
wało się do głosowania w gminie
Strzelce Opolskie 10.738 z 27.183
uprawnionych (39,5%), najmniej - w
gminie Jemielnica, gdzie frekwencja
wyniosła 30,31% (głosowało 1.825
osób z 6021 uprawnionych).
W gminie Ujazd frekwencja wy
niosła 38,13%, w Leśnicy - 35,47%,
w Izbicku - 35,28%, w gminie Za
wadzkie 34,68%, w Kolonowskiem
-31,26%.

Ze wszystkich kandydatów na po
słów najwięcej głosów w naszym
powiecie zdobył Józef Swaczyna 3.429 z 3.925 głosów oddanych na
niego w całym województwie.
Wybory do Senatu
W naszym powiecie spośród 8 kan
dydatów najwięcej głosów uzyskał
Aleksander Swieykowski - 21.562,
na drugim miejscu uplasował się Jó
zef Kotyś z 18.687 głosami. Wpraw
dzie przynależność partyjna nie miała
mieć znaczenia w obecnych wybo
rach, ale dodajmy - gwoli ścisłości że Aleksander Świeykowski, przed
siębiorca z Praszki, popierany był
przez PO, a Józef Kotyś przez
Mniejszość Niemiecką.

Młodzieżowe wybory parlamentarne
w Zespole Szkół Zawodowych nrl

Przygotowane przez uczniów
plakaty propagujące wagę tego przed
sięwzięcia oraz ulotki zachęcające do
oddania głosu zostały rozwieszone w
szkole oraz w Strzeleckim Ośrodku
Kultury. Szóstego października zo
stały przeprowadzone w młodzieżo
we wybory parlamentarne. Przygo
towaliśmy lokal wyborczy, w któ
rym zasiadła komisja w składzie:

Już po raz trzeci nasza szkoła
włączyła się do ogólnopolskiego pro
gramu Młodzi Głosują, organizowa
nego przez Centrum Edukacji Oby
watelskiej . W ramach tej akcji, w któ
rej uczestniczyło ponad 1200 szkół,
przeprowadziliśmy kampanię profrekwencyjną, zachęcając młodzież i
mieszkańców naszego miasta do
wzięcia udziału w wyborach 9. paździemika br.

Agnieszka Skorupa, Joanna Wasiak i
Ariel Tomczyk.
W głosowaniu wzięło udział 404
uczniów naszej szkoły, spośród 552
uprawnionych w tym dniu. Młodzież
chętnie włączyła się do akcji, mamy
zatem nadzieję, że wpłynie to na
wzrost świadomości obywatelskiej u
młodych ludzi oraz przełoży się na
wyniki frekwencji w naszym powie
cie.
Ajak głosowali?
Pierwsze miejsce w ZSZ nr 1
zdobył Ruch Palikota ze 133 głosami
Nie jest to jakieś kuriozum w skali
kraju: na listę Palikota głosowało
35,9%.
Platforma Obywatelska uzyska
ła 125 głosów, Mniejszość Niemiec
ka - 42, PiS - 37, PJN - 30, SLD 12, PSL - 7, PPP Sierpień’80 - 4 i
Prawica -3 głosy.

Serdecznie dziękujemy nauczy
cielom, którzy pomogli młodzieży
wziąć udział w głosowaniu.
Anna Dalibóg
i Agnieszka Kozłowska

Zgłaszanie wypadków
Szanowni Rolnicy

Życzę Państwu bezwypadkowej
pracy w swoim gospodarstwie, a tak'■ że proszę o zachowanie szczególnej
ostrożności przy obsłudze maszyn i
urządzeń. Jeśli jednak zdarzy się
wypadek przy pracy rolniczej, nale
ży zgłosić go bez zbędnej zwłoki w
ciągu 14 dni Jednak nie później niż
w terminie 6 miesięcy od dnia jego
- zaistnienia. Jest to obowiązek wyni
kający z artykułu 45 ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z
2008r., Nr 50, poz. 291 z późn. zm.).
Zgłoszenia wypadku może doko
nać poszkodowany lub inna osoba,
bezpośrednio w siedzibie KRUS lub
w najbliższej Placówce Terenowej ,za
pośrednictwem poczty, telefonicznie
albo pocztą elektroniczną.
Upoważniony pracownik KRUS
jest zobowiązany do ustalenia przy
czyn i wszystkich okoliczności wy

padku poprzez:
- dokonanie oględzin miej sca i przedmiotów związanych z wypad
kiem,
przeprowadzenia postępowania
dowodowego na podstawie ze
znań poszkodowanego i świad
ków.
W toku postępowania dowodo
wego ustala się też, czy zaistniała
zwłoka w zgłoszeniu wypadku. Kon
sekwencje niedopełnienia tego obo
wiązku bierze się pod uwagę przy
ustalaniu okoliczności i przyczyn
wypadku, które mogą mieć także
wpływ na odmowę przyznania od
szkodowania. Zgłoszenie wypadku
w jak najkrótszym terminie leży, więc
w interesie poszkodowanego.
Poszkodowany lub inna osoba
zgłaszająca wypadek powinna
w szczególności:
1. zabezpieczyć w miarę możliwo
ści miejsce i przedmioty związa

ne z wypadkiem;
2. udostępnić miejsce wypadku i
przedmioty związane z wypad
kiem;
3. wskazać świadków wypadku;
4. dostarczyć posiadaną dokumen
tację leczenia;
5. udzielić informacji i wszechstron
nej pomocy pracownikowi Kasy
upoważnionemu przez Prezesa
Kasy do prowadzenia postępo
wania dowodowego w sprawie
ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku.
Wszelkie informacje można uzyskać
na szkoleniach w zakresie bhp orga
nizowanych przez KRUS, w najbliż
szej Placówce Terenowej lub Oddzia
le Regionalnym Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego oraz na
stronie
internetowej
KRUS
www.krus.gov.pl.
Jan Krzesiński
Dyrektor OR KRUS w Opolu

odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania wniosków
o udzielenie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
należy składać w sekretariatach placówek oświatowych właściwych ze wzglę
du na zatrudnienie do dnia 22 listopada 2011 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których
organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki określa uchwała nr XXXVIII/
336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie okre
ślenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (dostępna do wglą
du w sekretariatach placówek oświatowych).

Zanim powstanie nowa Rada
W terminie 14 dni od ukazania się
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz
twa Opolskiego ogłoszenia Starosty
Strzeleckiego „w sprawie możliwości
zgłaszania kandydatów do Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Nie
pełnosprawnych”" organizacje poza
rządowe, fundacje oraz jednostki sa
morządu terytorialnego działające na
terenie naszego powiatu mogą zgłaszać
swoich kandydatów do tej Rady na ka
dencję 2011-2015.
Kadencja Rady trwa 4 lata. Usta
wowy skład Rady wynosi 5 osób.
Do zakresu działań Powiatowej
Społecznej Rady do spraw Osób Nie
pełnosprawnych należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmie
rzających do:
a) integracji zawodowej i społecz
nej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełno
sprawnych;
2) opiniowanie projektów powiato
wych programów działań na rzecz
osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i

programów przyjmowanych przez
radę powiatu pod kątem ich skut
ków dla niepełnosprawnych.
Główne tematy podejmowane
przez Radę w tej kadencji dotyczyły
między innymi:
Opiniowania uchwał Rady Powiatu dot.
podziału środków PFRON.
Opiniowania projektów uchwał Rady
Powiatu oraz przedstawienia stanowi
ska Rady w sprawach dot. osób niepeł
nosprawnych.
Współpracy i wymiany informacji z in
stytucjami i placówkami, zajmującymi
się działaniami na rzecz osób niepełno
sprawnych:
* Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich
* Powiatowym Urzędem Pracy w
Strzelcach Opolskich,
* Opolskim Oddziałem PFRON
Ogłoszenie ukaże się w październi
ku na stronie internetowej Dziennika
Urzędowego Województwa Opolskiego
http://duwo.opole.uw.gov.pl
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wnioski
- tylko do 31 października
Przypominamy, że tylko do końca miesiąca przyjmowane są wnioski
o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego”
i „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”.
Poniżej przypominamy procedurę składania wniosków.

Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego
Wniosek o nadanie tytułu mają prawo złożyć:
1. 100 mieszkańców Powiatu Strzeleckiego;
2. Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego;
3. Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
Wniosekpowinien zawierać następujące dane
osoby zgłoszonej do wyróżnienia:
1. imię i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia,
3. miejsce zamieszkania,
4. obywatelstwo,
5. szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz
Powiatu Strzeleckiego,
6. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.
Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę Tytułu
„ Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego ” powołaną przez Radę Powiatu
Strzeleckiego.

Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego
Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać:
1. 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
2. organizacje pozarządowe,
3. Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego,
4. Rady Gmin z terenu powiatu strzeleckiego.
Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać dane dotyczące podmiotu
zgłaszanego do wyróżnienia, w szczególności:
1. imię i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia,
3. miejsce zamieszkania,
4. liczbę lat zamieszkania w powiecie strzeleckim,
5. szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz
powiatu strzeleckiego,
6. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.
Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę Tytułu
„Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego ” powołanąprzez Zarząd Powia
tu Strzeleckiego.
***
H I'
Wyróżnienie tytułami oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów odbywa si{ 1
podczas Gali Noworocznej.

Sztandar na 65-lecie
„Lasy dla Ludzi” to hasło ogło
szonego przez ONZ roku 2011 Mię
dzynarodowym Rokiem Lasów, przy
pomniane podczas jubileuszu 65-lecia istnienia Nadleśnictwa Zawadzkie
przez nadleśniczego Zdzisława Siewierę.
Uroczystość z tej okazji, uświet
niona przekazaniem sztandaru, odbyła
się 16 października. Zaproszono na
niąprzedstawicieli instytucji, organi
zacji i samorządów współpracujących
na co dzień z Nadleśnictwem oraz kie
rownictwo Lasów Państwowych, a
przede wszystkim - pracowników.
Mszę św. poprzedzającą prze
kazanie sztandaru Nadleśnictwu po
prowadził w kościele pw. Świętej Ro
dziny ks. Joachim Bomba, który pod
kreślił rolę sztandaru jako symbolu
najwyższej wartości, honoru i trady
cjiDalsza część uroczystości odby
ła się w restauracji Renoma, w której
po przekazaniu sztandaru Nadleśni
czemu Zdzisławowi Siewierze przez
kolejno: Zastępcę Dyrektora General
nego Lasów Państwowych w Warsza
wie Grzegorza Furmańskiego oraz
Zastępcę Dyrektora ds. Gospodarki
Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach Bogda
na Gieburowskiego, miało miejsce uro
czyste ślubowanie wszystkich pra
cowników Nadleśnictwa, będące zo
bowiązaniem do godnego wypełnia
nia obowiązków wobec lasu- naszego
wspólnego dobra i Ojczyzny. Sym
bolicznym aktem było również imien
ne przybicie gwoździa do herbarza
Nadleśnictwa, przez przedstawicieli
instytucji, organizacji, samorządów i
osób prywatnych współpracujących
z Nadleśnictwem, oraz pracowników

POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZgLCACM OPOLSKICM

Lasów Państwowych.
„Lasy dla Ludzi” są przekazem
dla ludzkości, że lasy są niezbędnym
czynnikiem przetrwania cywilizacji mówił nadleśniczy Siewiera. Przypo
mniał także historię Nadleśnictwa.
W dniu 5 marca 1946 r. przedsta
wiciel Powiatowego Urzędu Ziemskie
go w Strzelcach Opolskich w Woje
wództwie Śląsko-Dąbrowskim prze
kazał lasy o powierzchni 7305,11 ha
Obywatelowi Sylwestrowi Bajołkowi,
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wierzchlesie w Zawadzkiem jako jednostce
organizacyjnej podległej Dyrekcji La
sów Państwowych Okręgu Śląskiego
w Bytomiu. Nadleśnictwo Wierzchlesie, a później Zawadzkie, po włącze
niu Nadleśnictw Kielcza i Kolonow
skie obchodzi 65 - lecie istnienia w
2011 r.
Podczas spotkania wigilijnego 17
grudnia 20101 r. pracownicy zdecy

dowali jednogłośnie o podjęciu dzia
łań w zakresie ufundowania sztanda
ru dla Nadleśnictwa. Zwieńczenie tych
działań to akt przekazania sztandar,
który jest symbolem i najwyższym
dobrem dla Nadleśnictwa a jednocze
śnie jest dowodem godności i honoru
leśników. Charakterystyczną cechą
zawodu leśnika jest odpowiedzial
ność, służba dla lasów Polskich, po
szanowanie praw ojczystych przy
rody i wierność słowom „Bóg, Ho
nor, Ojczyzna”. W okresach szcze
gólnie trudnych dla niepodległości
Ojczyzny Brać Leśna zawsze stawa
ła w jej obronie. Posiadanie sztandaru
to nie tylko zaszczyt i honor, ale
przede wszystkim obowiązek w jego
ochronie, udział w uroczystościach.
Ufundowanie sztandaru jest wyrazem
najwyższego społecznego uznania, za
co serdecznie dziękuję wszystkim
Darczyńcom - mówił.

tów- o nie, ryby zostały powrotem
wypuszczone na wolność. Być może
trochę podrosną i za rok zostaną

schwytane po raz kolejny, ponieważ
były to pierwsze zawody wędkarskie,
ale na pewno nie ostatnie!

ka Jarecka.
W canicrossie tytuł mistrzowski
zdobył Francuz Sebastian Spehler, na

tomiast pierwsze miejsce wśród ko
biet wywalczyła Martina Stepankova z Czech.

MIEJSCE
PRACY

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

STRZELCE OP.

TELEMARKETER,
KONSULTANT
PRZEDS. HANDLOWY

STRZELCE OP.

ASYSTENT

SPRZEDAWCA-SERWISANT

SPRZEDAWCA - KASJER
3/4 etatu
SPRZEDAWCA SKLEP MIĘSNY

SPRZEDAWCA - KELNER
MECHANIK SAMOCHODOWY
- MECHANIK MASZYN
BUDOWNICTWA
PRACOWNIK STACJI
(DIAGNOSTA)

STRZELCE OPOLSKIE

CAŁA POLSKA

STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

ZAWADZKIE
STRZELCE OP.

KLUCZ

PRACOWNIK WARSZTATU

STRZELCE OPOLSKIE

KIEROWCA KAT. C + E

STRZELCE OPOLSKIE

KIEROWCAKAT.C + E

TRASY
MIĘDZYNARODOWE
TRASY KRAJOWE

KIEROWCA KAT. C+E
(PRZEWÓZ WĘGLA)
KIEROWNIK ZAKŁADU

Pierwsze takie mistrzostwa
Choć na stokach Góry św. Anny
rozgrywano już różnego rodzaju za
wody, to tego typu - po raz pierw
szy. W dodatku - po raz pierwszy w
Polsce. Mowa o Międzynarodowych
Europy Canicross & Bikejoring 2011.
Te dwie konkurencje to: wyścig ko
larski z psem na uprzęży (bikejoring;
przy czym pies musiał mieć ukończo
ne 18 miesięcy) i bieg z psem (cani
cross - tu pies musiał mieć skończo
ny rok).
Rywalizacja była ogromna: star
towało 270 zawodników z 14 krajów
(drużyna z Austrii nie dojechała), i
wszyscy przyznawali, że 4-kilometrowa trasa była bardzo trudna.
Po dwudniowych zmaganiach
tytuł mistrza Europy w bikejoringu
zdobył Słoweniec Edvard Schumet, a
mistrzynią Europy została Agniesz
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POWIATOWY URZĄD 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

STANOWISKO

Ryby złapane i wypuszczone
W sobotę 8 października na sta
wie pana Ignacego Urbańczyka w Osie
lcu odbyły się pierwsze Zawody
Wędkarskie Emerytów i Rencistów
Pożarnictwa, organizowane przez
koło nr 10 ze Strzelec Opolskich.
Emeryci spędzili to popołudnie w
swoim gronie, ale do zabawy zaprosi
li li także Komendanta Powiatowego
PSP pana Stefana Szłapę jak również
Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczynę.Trudno by się było domyślić,
że zawody w takim gronie wygra
przedstawicielka płci pięknej - pani
I Alicja Herzog! Złapała aż 6 dorodnych
ryb, pozostawiając konkurencję dale
ko w tyle. Myli się ten, kto myśli że
po takich zawodach kolacja rybna
odbyła się w domy każdego z emery

OFERTY PRACY

STRZELCE OPOLSKIE

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość MS Office,
- mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku,
- bardzo dobra znajomość
j. angielskiego
- komunikatywność,
- obsługa komputera
- wykształcenie średnie - wyższe,
- znajomość branży budowlanej-,
- doświadczenie, staż na
podobnym stanowisku,
- obsługa komputera,
- prawo jazdy kat. B
- wykształcenie min. średnie,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w handlu,
- doświadczenie w prowadzeniu
samochodu dostawczego,
- gotowość do częstych wyjazdów
służbowych
- obsługa stron internetowych
(budowa);
- doświadczenie w pracy na
podobnym stanowisku;
- dobra znajomość j. angielskiego
- obsługa kasy fiskalnej

- aktualna ks. zdrowia,
- doświadczenie jako sprzedawca
w sklepie mięsnym,
- obsługa kasy fiskalnej
- komunikatywność;
- punktualność
- wykształcenie zawodowe
- mechanik samochodowy
+ mechanik maszyn budowlanych,
- doświadczenie
- wykształcenie zawodowe,
- prawo jazdy kat. B,
- egzamin diagnosty,
- doświadczenie
- wykszt. zawodowe kierunkowe;
- doświadczenie min. rok
- wykształcenie zawodowe,
- doświadczenie,
- kurs na przewóz rzeczy
- prawo jazdy kat. C + E
- kurs na przewóz rzeczy

- wykształcenie min średnie
- techniczne - budowlane,
- znajomość branży budowlanej,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,
- umiejętn. kierowania
zespołem ludzi,
- umiejętność podejmowania
decyzji,
- prawo jazdy kat. B,
- obsługa komputera
OPERATOR POMPY
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
DO BETONU
- umiejętność pracy w zespole,
- uprawnienia operatora pompy
do betonu,
*
- dośw. na podobnym stanowisku
SAMODZIELNY BRUKARZ
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
- doświadczenie jako brukarz,
- prawo jazdy kat. B,
OPERATOR WIBROPRASY
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
DO PRODUKCJI ELEMENTÓW
- dośw. na podobnym stanowisku,.
BETONOWYCH
- umiejętność pracy w zespole,
- uprawnienia operatora
do produkcji mieszanek
betonowych
PRACOWNIK REMONTOWY
WG. ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe,
- doświadczenie mile widziane,
- umiejętność: regipsy, kafelki,
malowanie
MALARZ Z UMIEJĘTNOŚCIĄ
WG. ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe,
DOCIEPLANIA
- doświadczenie,
- umiejętność malowania
+ docieplania
OPERATOR MASZYN
RASZOWA
- wykształcenie średnie
SKRAWAJĄCYCH
(technikum mechaniczne),
- znajomość obróbki skrawania
STOLARZ MEBLOWY
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie,
- doświadczenie przy produkcji
mebli na zamówienie i montażu
u klienta,
- znajomość materiałów:
płyta laminowana, mdf, fornir,
laminat,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- min. rok doświadczenia

Po Dniu Nauczyciela...

Podsłuchane na przerwie.
Życzenia, kwiaty, uśmiechy, laur
ki...Wiadomo, Dzień Nauczyciela. 14
października to tradycyjnie święto
wszystkich pracowników oświaty, a
jego oficjalna nazwa to Dzień Eduka
cji Narodowej. Cichną wówczas gorą
ce zazwyczaj dyskusje na temat szko
lonej codzienności, łagodniejąrelacje
po obu stronach biurka, nawet wy
bryki uczniów raczej śmieszą niż po
wodują irytację.
Szkoła jest istotną częścią życia
młodych ludzi. Zważywszy na fakt,
że przeciętny gimnazjalista czy lice
alista spędza w niej średnio 7-8 go
dzin dziennie, trudno się dziwić, że
uczniowie o szkole mówią a nauczy
ciele stają się elementem ich życio
wych doświadczeń, wspomnień.
Co można usłyszeć od nastolat
ków na temat ich mistrzów, nauczy
cieli? Co oznacza dla nich pojęcie „na
uczyciel idealny”?
Mój idealny nauczyciel powinien
mieć nerwy ze stali. Musi umieć do
brze uczyć, ale raz najakiś czas powi
nien zrobić luźną lekcję - odpowiada
na tak postawione pytanie Adam Glik,
drugoklasista z gimnazjum. Nieco wię

cej wymagań ma jego koleżanka z kla
sy, Marysia Suhs, która mówi: - Na
uczycielem mistrzem mogę nazwać na
uczyciela, któryjest sprawiedliwy. Po
winien także być cierpliwy. Musi też
tłumaczyć dany temat tak, aby każdy
był w stanie go zrozumieć. Czasem
fajnie byłoby, gdyby umiał się z nami
pośmiać, żeby nie był taki sztywny i
zrozumiał brak zadania czy zeszytu...
Paweł Matuszek, też gimnazjali
sta, ma swoje własne kryteria: - Cechą
idealnego nauczyciela powinna być
wytrwałość oraz humor. Nauczyciel
musi być dobry w tym, co robi i dawać
przykład uczniowi - wyjaśnia.
Szkoła jest miejscem, w którym
rodzą się szczególne więzi. Nauczy
ciele i uczniowie stanowią dla siebie
nawzajem źródło codziennych do
świadczeń o różnych odcieniach, ale i
wspomnień - zazwyczaj dobrych i
chętnie przywoływanych.
- Ciekawe w naszej pracy jest to,
jaka cząstka z nas zostaje w naszych
uczniach i z drugiej strony, na ile
uczniowie zmieniają nas samych dzieli się swoimi (świątecznymi) re
fleksjami jedna z nauczycielek. A co

mają do powiedzenia uczniowie? Ja
kich nauczycieli zapamiętają na dłu
żej?
Dla mnie numerem jeden jest mój
nauczyciel wf bo zawsze, kiedy wygry
wałem jakieś zawody, cieszył się bar
dziej niżja. Zależało mu na moich osią
gnięciach - mówi Grzesiek Giera z
Publicznego Gimnazjum z Oddziała
mi Dwujęzycznymi.
- A ja zapamiętam na zawsze moją
paniązpolskiego - zawsze była uprzej
ma i prowadziła ciekawe lekcje. Jeżeli
czegoś nie rozumieliśmy, to zawsze
znajdowała sposób, aby nam to w pro
sty sposób wytłumaczyć - dodaje Oli
wia Gola, drugoklasistka.
Czy na idealną szkołę istnieje rów
nie prosty sposób? Czy można zna
leźć wypadkową oczekiwań nauczy
cieli, uczniów i rodziców? Nastolatki
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
mają odpowiedź i na to pytanie:
- Moją wymarzoną szkołą jest ta, do
której obecnie chodzę. Bardzo ja lu
bię, ponieważ ma odpowiedni poziom
nauczania. Chodzą tutaj i mili ludzie, i
uczą fajni nauczyciele, którzy mają
dobre podejście do uczniów.
Dorota Maćkula

Kawałek Izraela w strzeleckim ogólniaku
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13 października br. W auli Zespo
łu Szkół Ogólnokształcących w Strzel
cach Opolskich znów można było
usłyszeć język hebrajski. Wszystko
to za sprawą 3. już spotkania mło
dzieży strzeleckiego ogólniaka z
uczniami izraelskiej szkoły w Modi’in
koło Jerozolimy.
Pierwsze spotkanie odbyło się w roku
2008 w Centrum Kultury Żydowskiej
Judaica w Krakowie. Kolejne w roku
2009 już w Strzelcach Opolskich. We
wszystkich trzech przypadkach szko
ła gościła młodzież przebywającą w
Polsce na wycieczce edukacyjnej pre
zentującej młodym mieszkańcom Izra
ela ślady dawnej zagłady Żydów. Z
inicjatywą pierwszego spotkania wy
szedł Alex Danzig - polski Żyd, któ
ry w latach 50. wyjechał do Izraela,
gdzie obecnie w instytucie Yad Vashem
zajmuje się m.in. kształceniem prze
wodników wspomnianych wycie
czek. Okazyjnie jego publikacje moż
na było przeczytać również na łamach
dzienników ogólnopolskich. W zało
żeniu pana Alexa młodzież izraelska
nie powinna wywozić z Polski jedy
nie obrazu zagłady. Podobne treści
martyrologiczne, jakkolwiek ważne,
nie mogą przysłaniać młodym Izrael
czykom wizerunku współczesnej,
chciało by się rzec normalnej Polski,
widzianej oczami nastolatków tu
mieszkających. Dlatego też pomysł,
by strzeleckie liceum przyłączyło się
do projektu promowania wzajemnych
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kontaktów między rówieśnikami z
obu krajów.
Czwartkowe spotkanie przebiegło w
bardzo miłej i ciepłe atmosferze.
Uczniowie z Modi’in dowiedzieli się
m.in. tego, jakie zwyczaje panują w
polskiej szkole, co jada się tutaj na
śniadanie i jakie obchodzi się święta.
Polacy uzyskali informacje na temat
izraelskiej kultury masowej, historii
kraju czy miejsc, do których warto
pojechać na wakacje. Wesoło zrobiło
się zwłaszcza w momencie, gdy izra
elscy nauczyciele wraz ze swoimi
uczniami spróbowali swoich sił w na
uczeniu Polaków tradycyjnych tań
ców żydowskich, co przyjęte zostało
bardzo entuzjastycznie. Druga część'
spotkania przebiegła już w dużo po
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ważniejszej atmosferze. Cała grupa
biorąca udział w warsztatach udała się
na niespełna dwustuletni, poniemiec
ki kirkut zlokalizowany w Niezdrowicach pod Ujazdem. Miejsce dobrze
znane nauczycielom i przewodnikom
izraelskim goszczącym w Strzelcach
przed 2 laty. Tam goście z Izraela od
mówili tradycyjną modlitwę za zmar
łych, uporządkowali stare nagrobki i
zapalili świece.
Trzy dotychczasowe spotkania mia
ły na celu przede wszystkim posze
rzenie horyzontów. Czy się udało? Z
wypowiedzi uczniów biorących udział
w spotkaniach w poprzednich latach
wynika, że tak. Wygląda na to, że tym
razem będzie tak samo. Wnioski wska
zują na współczesny świat, który kur
czy się za sprawą Internetu, ale nadal
jest różnorodny. Z jednej strony za
każdym z nas stoi inna kultura, z dru
giej zaś wszyscy oglądamy podobne
programy i korzystamy z tych samych
portali społecznościowych. Czy war
to organizować podobne spotkania w
przyszłości? No cóż. Tworzy nam się
już zalążek pewnej tradycji. Niektó
rzy Izraelczycy reprezentowali w
czwartek swoje starsze rodzeństwo
obecne 2 lata temu w Strzelcach. Jed
nak to, co najbardziej motywuje na
uczyciela, to uśmiechy na twarzach
uczniów. A jak wynika z wypowiedzi
młodzieży izraelskiej, wszyscy po
zakończonej wycieczce najmilej wspo
minają spotkania w Strzelcach. Być
może w przyszłości uda się zacieśnić
współpracę.
Marcin Kos

Chleb gryczany
- najlepszy w powiecie
dok. ze str. 1

Kto by pomyślał, że pani Ewa
została piekarzem tylko dlatego, że
20 lat temu nie miała innego wyjścia.
Pewne, że przypadek to nie był. Ra
czej nóż na gardle. I dylemat: objąć
piekarnię, czy zostać na lodzie. Ści
ślej mówiąc: bez pracy. Tyle, że to
„bez pracy” oznaczało nie tylko ją
samą, ale i pracowników społemow
skiej piekarni. Bo wcześniej praco
wała w PSS „Społem” na kierowni
czym stanowisku. A z piekarniami

tyle miała wspólnego, że była z wy
kształcenia technologiem piekarstwa.
No ale jak wyjścia nie ma - rzuciła się
na głęboką wodę. I nie żałuje tej decy
zji. Mało tego. Wcześniej w jej rodzi
nie nie było tradycji piekarskich, ale
wydaje się, że to właśnie ona zapo
czątkowała tradycję zawodu: cała trój
ka dzieci pracuje w tej samej piekarni,
stanowiąc cząstkę jej 21-osobowej za
łogi.
mg

Szpital - w górę!
dok. ze str. 1

- W tym roku - „oczko” w górę. To
wynik satysfakcjonujący? Czy
może raczej dopingujący? Jeśli tak
- w jakich dziedzinach? W której
z kategorii oceny wynik mógłby być
lepszy, bo przecież w ub. roku ogól
na liczba punków była jednak wy
ższa, mimo że pozycja szpitala 79. w rankingu - niższa.

Nasza sytuacja nie zmieniła się
zasadniczo w porównaniu do stanu z
roku ubiegłego. W dalszym ciągu nie
jesteśmy w pełni zinformatyzowani,
nie dysponujemy salami chorych z
węzłami sanitarnymi, nie posiadamy
akredytacji. Braki te decydują o na
szej aktualnej pozycji w rankingu, jed
nocześnie wyznaczając priorytety
działania. Sama ankieta jest co roku
rozszerzana o dodatkowe pozycje,
stąd zapewne liczba uzyskanych
punktów w danym roku nie jest spój
na z rokiem następnym.
O pozycji szpitala zadecydowa
ła dobra kondycja szpitala we wszyst
kich kategoriach. Naszym atutem jest
nowoczesny Blok Operacyjny, Pra
cownia RTG oraz Laboratorium dia
gnostyczne. Wynik finansowy od kil
ku lat był dodatni. Liczebność kadry
medycznej także jest zadowalająca.

westycje. Co dzięki nim zmieni się
w placówce? Czy w ten sposób szpi
tal dostosuje się w całości do wy
mogów unijnych, które będą obo
wiązywać w przyszłym roku?
Obecnie trwają prace odbiorowe
dachu, okien i sieci strukturalnej. In
westycje związane z termomodemizacją są niezwykle ważne z uwagi na
polepszenie stanu całego budynku i
zmniejszenie kosztów ogrzewania.
Sieć strukturalna pomoże nam nato
miast w korzystaniu z możliwości z
nowego oprogramowania komputero
wego, jakie zamierzamy wkrótce za
kupić. Również pacjenci na tym sko
rzystają- w korytarzach zostaną usta
wione dwa infomaty, z dostępem do
Internetu.
Co do drugiej części pytania - od
działy szpitala muszą zostać dosto
sowane do wymogów Ministra Zdro
wia do końca 2016 roku. Na razie tyl
ko oddział pediatryczny i Szpitalny
Oddział Ratunkowy są po remoncie.
Teraz będziemy dostosowywać od
dział ginekologiczny, następnie we
wnętrzny.

W ubiegłym roku mówiła Pani
o zbyt małej ilości ankiet wypeł
nianych przez pacjentów nt. ich
oceny. Czy coś zmieniło się w tym
względzie?

- Jak w tej chwili wygląda sytuacja
finansowa szpitala? Czy podobnie
jak inne placówki narzekacie na
pogorszenie sytuacji finansowej w
stosunku do poprzednich lat? Ile w
tej chwili wynosi kwota za nadwykonania i czy można liczyć, że NFZ
ją pokryje w całości?

Niestety, aktywność na tym polu
jest nadal bardzo niska. Choć, przy
znam, trudno wyjaśnić, dlaczego pa
cjenci tak niechętnie wypowiadają
swoje opinie na temat opieki w na
szej placówce. Około dwóch procent
wypowiedzi to stanowczo za mało,
by potraktować je jako głos ogółu.
Mogę tylko zaapelować: jeśli chcecie
Państwo mieć lepszy szpital - po
móżcie nam poprzez swoje opinie.
Temu służą ANONIMOWE ankiety.

Sytuacja finansowa nie jest dobra,
ale też nie zagraża utracie płynności.
W tym roku kontrakty na SOR oraz
tzw. pogotowie zostały zaniżone o ok.
800 tys. zł. W związku z faktem, że
SOR został zmodernizowany liczy
my na odpowiednio wyższe kontrak
ty w roku przyszłym. Nadwykonania są generowane na oddziale Inten
sywnej Terapii oraz Dziecięcym. Nie
wiemy, jaka będzie polityka NFZ co
do ich zapłaty.

- W szpitalu cały czas trwają in

Rozmawiała Marta Górka

Strzeleccy PaTowicze

W dniach od 4 do 13 październi
ka 2011 r. województwo opolskie
wzięło udział w pilotażowym pro
jekcie Profilaktyka a Ty, prowadzo
nym przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Komendę Główną Poli
cji we współpracy z Powiatem Strze
leckim, Powiatową Komendą Policji
w Strzelcach Opolskich oraz Opol
skim Kuratorium Oświaty.
Projekt ten łączył szkolenie na
uczycieli- animatorów, uczestniczą
cych w tworzeniu młodzieżowej gru
py PaT z przygotowaniem spekta
klu edukacyjno- profilaktycznego
oraz działaniami skierowanymi do
gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ideąprzewodniątego ogólnopol
skiego programu jest inspirowanie na
uczyciel i i młodzieży do wspólnej,
twórczej aktywności w celu budowa
nia społeczności wolnej od uzależ
nień oraz promowanie profilaktyki
rówieśniczej w swoim otoczeniu.
Podczas castingu do spektaklu Blackout, odbywającego się w Strzelec
kim Ośrodku Kultury, wyłoniono
aktorów, grających role pierwszopla
nowe- Patryka Smarskiego, Michała
Grinera, Justynę Wronę, Michała
Kiszczyka, Justynę Manię oraz Da
niela Michalika. Ponadto w grupie
rówieśniczej wystąpiło około 20 osób
ze szkół powiatu strzeleckiego.
Zespół animatorów z zaangażo
waniem uczestniczył w warsztatach
teatralnych, prowadzonych przez au
tora programu PaT- insp. Grzegorza
Jacha, który wraz ze swoim zespo
łem realizatorów (oświetlenie, nagło
śnienie, technika sceniczna) prowa
dził próby czytane, sytuacyjne, tech
niczne i złożeniowe.
Strzelecka obsada aktorska oka
zała się wyjątkowo zdolna i właści
wie już w drugim dniu pracy „posta
wiła” cały spektakl. Dzięki temu
można było zacząć pracę nad drugą
sztuką pt. „Sekret”, w której zagrali
również animatorzy. W czasie inten
sywnych prób grupa animatorów
odbywała liczne szkolenia, zapozna
jąc się z istotą programu profilak
tycznego, szczególnie z działalnością
Przystanku PaT. Zajęcia prowadzo
ne były przez Elżbietę Golińską,
Adama Szwedkę , niezastąpionego

"-a

Grzegorza Jacha oraz Komendę Po
wiatową Policji w Strzelcach Opol
skich. Gorące dyskusje animatorów i
realizatorów programu odbywały się
do późnej nocy ( nawet po 23:30) w
gościnnych murach Domu Pielgrzy
ma na Górze Św. Anny.
Strzelecka obsada Blackoutu była
16- tą w kraju i pierwszą która w
programie PaT-u wystawiła dwie pre
miery jednocześnie. Zespół reżyser
ski postawił przede wszystkim na
dynamikę akcji, symboliczną ekspre
sję przekazu, sugestywne połączenie
gry świateł i cieni wraz z muzykąhiphopową i przejmującą finałową wo

kalizą. Na szczególne uznanie zasłu
guje gra naszych młodych aktorów,
którzy w większości z prawdziwą
sceną teatralną zetknęli się po raz
pierwszy. Trzeba przyznać, że we
szli w role bardzo profesjonalnie, nad
zwyczaj wiarygodnie kreując czarno
biały obraz świata pełnego zagrożeń.
Dzięki nim niejeden widz przeżył
prywatne katharsis, obserwując au
tentyczne emocje, pojawiające się na
twarzach młodych aktorów. Na wiel
kie uznanie z naszej strony zasługuje
fakt, że dzięki ich wrażliwości, talen
towi, odwadze i pasji wspólnego dzia
łania mogliśmy być w dniu premiery
( 11 X 2011) oraz dwóch następnych
dniach świadkami rodzącej się praw
dziwej sztuki, która zdolna jest zmie
niać świat wokół nas. Z całą pewno
ścią wywarła ona silne wrażenie na

odbiorcach, nie tylko na rówieśnikach
, ale na rodzicach, pedagogach, zapro
szonych gościach- o czym świadczyły
m.in. słowa podziękowania Starosty
Strzeleckiego Józefa Swaczyny, mł.
insp. dr Anny Wawrzczak- Gazdy(
Naczelnik Wydziału Prewencji KWP
w Opolu, która jest głównym koor
dynatorem projektu w wojewódz
twie opolskim), gen. Bogdana Klim
ka (Opolskiego Komendanta Woje
wódzkiego Policji). W gali finałowej
swoja obecnością zaszczycili nas
również Jacek Krawczyk ( dyr. de
partamentu w MEN ), Halina Bilik (
Opolski Kurator Oświaty) ,Tomasz
Kosluś ( Wicemarszałek Wojewódz
twa Opolskiego), podinsp. Anna
Kuźnia ( Gabinet KGP) oraz Magda
lena Wojtczak) Prezes BSA .Teatr
Grodzki ). Natomiast gospodarzem
uroczystej gali był Józef Swaczyna,
Starosta Powiatu Strzeleckiego, któ
ry swą aprobatę dla wspólnego dzie
ła PaTowców wyrażał cytując fina
łowy fragment spektaklu Sekret- „Je
steście panami świata !”
Chociaż odbyło się aż 5 spekta
kli dla lokalnej społeczności, w któ
rych łącznie uczestniczyło ponad 800
uczniów, nauczycieli, policjantów,
samorządowców i rodziców, to po

zakończeniu projektu nadal słychać
było głosy, wyrażające chęć zobacze
nia tego przedsięwzięcia i doświad
czenia pozytywnych emocji, o któ
rych słychać było w eterze. Cieszy
zwłaszcza fakt, że szczególnym
echem odbiła się akcja PaT-u wśród
młodzieży, której( cytując za Mic
kiewiczem)” młodość dodaje skrzy
deł i pozwala wylatywać ponad po
ziomy”. .. Rzeczywiście poziom re
alizacji tego projektu był bardzo wy
soki, przede wszystkim pod wzglę
dem artystycznym i duchowym, ale
również organizacyjnym i technicz
nym, gdyż organizatorzy nie zapo
mnieli też o strawie dla ciała - pod
czas wytężonej pracy uczestnicy
projektu mieli możliwość integracji
podczas wspólnych posiłków w es
tetycznych wnętrzach restauracji
Browar Centrum, natomiast podczas
uroczystej gali mogli degustować
przekąski przygotowane przez mło
dzież Technikum Gastronomicznego
ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Se

Aktorami w strzeleckiej grupie
PaT zostali uczniowie ZSO i ZSZ nr
1 w Strzelcach Opolskich, LO w Go
golinie, ZS w Zdzieszowicach, a tak
że PG w Leśnicy i Szymiszowie. Ser
decznie im gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów na deskach Te
atru Grodzkiego w Bielsku- Białej (27
X), w Warszawie, gdzie spotkają się
na podsumowaniu projektu w Teatrze
Lalki ( 8 X)oraz na wspólnej wigilii (
17 XII ), na której będą mieć okazję
poznać innych PaTowiczów z całej
Polski.
Monika Hildę- Zdobylak

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
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FUNDUSZ SPOŁECZNY

Kształcimy kluczowe
kompetencje
szm*
A
.J

KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

ZSZ nr 1 w Strzel
cach Opolskich drugi
już rok uczestniczy w
projekcie „Szkoła Klu
czowych Kompeten
cji”: W ramach SKK re
alizowane są cztery au
torskie programy na
uczania z języka nie
mieckiego, przedsię
biorczości, geografii i
technologii informacyj
nej opracowane przez
nauczycieli naszej
szkoły. Uczniowie klas drugich uczestniczący w projekcie otrzymali wypraw
kę szkolną składającą się z wysokiej jakości zeszytów, artykułów piśmienni
czych oraz plecaków, a także darmowe podręczniki. Również biblioteka szkolna
wzbogaciła się o kilkadziesiąt pozycji książkowych ułatwiających realizację
wdrażania kluczowych kompetencji, a pracownie szkolne o tablice interak-'
tywną, projektory multimedialne, drukarki itp. sprzęt.
Materialnym wymiarom projektu towarzyszy zwiększenie oferty eduka
cyjnej szkoły. W październiku przeprowadzono lekcję demonstracyjną z tech
nologii informacyjnej pt. „Wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu TI”, w
czasie której uczniowie i nauczyciele mogli zobaczyć, jak można zastosować
darmowe oprogramowanie do prowadzenia zajęć oraz przeprowadzania te
stów multimedialnych. Podczas lekcji uczniowie nagrywali i prezentowali krót
kie filmy instruktażowe, pokazujące ich umiejętności w zakresie obsługi pro-'
gramów biurowych, a na koniec posługując się komputerem rozwiązywali test,
którego wyniki każdy mógł zobaczyć na swoim ekranie i wydrukować. Kolej
nym elementem ciekawych zajęć są lekcje z „Przedsiębiorstwa symulacyjne
go”. Pod koniec października uczniowie będą zarządzać wirtualnym przedsię
biorstwem produkującym telefony komórkowe. Na specjalnie utworzonej plat
formie internetowej zespoły będą podejmować decyzje gospodarcze i pozna
wać ich konsekwencje. Symulacja zakłada podejmowanie decyzji i funkcjono
wanie przedsiębiorstwa w różnych warunkach rynkowych m.in czas boomu*
gospodarczego, kryzysu.
Ponadto od nowego semestru ruszą dodatkowej lekcje z Mobilnego Insty
tutu Kompetencji. Podczas tych zajęć uczestnicy projektu poznają ponadprogramowe i rozszerzone zagadnienia z zakresu technologii informacyjnej i
przedsiębiorczości.
Nieco wcześniej, bo już w listopadzie, uczniowie wyruszą do Dolnoślą
skiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, by uczestniczyć po raz kolejny w „Ko
łach Naukowych” prowadzonych przez wykładowców wyższej uczelni. W-*
ramach kół naukowych nasza młodzież wspólnie z uczniami z innych szkół
weźmie udział w dodatkowych zajęciach wzbogacających ich wiedzę i umiejęt
ności z zakresu języka niemieckiego, geografii przedsiębiorczości i ti.
ZSZ nr 1 planuje również w przyszłym roku realizację nowego grantu „Mój
zawód - moja szkoła”, dzięki któremu uczniowie wykorzystają w praktyce
posiadane wiadomości i umiejętności przygotowując m.in. elektroniczne pro
file swoich zawodów. Na realizację tego przedsięwzięcia szkoła otrzyma z
projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji” nowoczesny sprzęt o wartość' .
10 000 zł.
Kr7vs7tnf Ka!ix7
Dolnośląska Szkoła Wyższa
www.dsw.edu.pl

yższa Szkoła
conomii i Innowacji
Lublinie

Regionalne Sekrety Smaku.
Dnia 7.10.201 lr. uczennice klasy
III - Daniela Pszowska, Aneta
Szopa, Agnieszka Zwiech, Mar
tyna Paliwoda z technikum orga
nizacji usług gastronomicznych
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich brały
udział w Ogólnopolskim Konkur
sie Gastronomicznym „Regional
ne Sekrety Smaku”, który odbył
się we Wrocławiu. Dziewczęta
prezentowały dwa stoły. Pierw
szy „Srebrna Laguna” z potrawą
„pstrąg w warzywach” przygoto
wały Aneta i Daniela. Drugi „ Bar
wy Jesieni” z potrawą „pieróg z
kasząi ziemniakami” przygotowa
ły Martyna i Agnieszka. Mimo że
nie zajęły nagradzanych miejsc, to
była to dla nich wielka przygoda.
Podpatrzyły nowe sposoby de
korowania i serwowania potraw z
uwzględnieniem kuchni molekularnej, zwiedziły również targi gastronomicz
ne, na których odbywał się ten konkurs. Zapoznały się z nowościami - sprzę-*
tem, półfabrykatami, przyprawami i mieszankami przypraw - dla gastrono
mii. Przyglądały się różnym pokazom gastronomicznym — barmańskiemu,
carvingu, parzenia kawy w nowoczesnych maszynach - ekspresach, przygo
towania herbaty z różnymi dodatkami smakowymi.
Małgorzata Tacica

XIX Bieg Pamięci Narodowej

6 października odbył się XIX Bieg
Pamięci Narodowej. W trasę wyruszyło
ponad stu uczniów Specjalnego Ośrod
ka Szkolno - Wychowawczego w Le
śnicy. Na wstępie uczniowie zostali prze
szkoleni przez wychowawców na temat
bezpiecznego poruszania się po drogach.
Trasa rajdu przebiegała z Leśnicy na
Górę Św. Anny. Uczniowie mieli do wy
konania zadania, w związku z tym musieli odwiedzić następujące miejsca: ry
nek w Leśnicy, gdzie było zadanie zwią
zane z miejscem walk Powstańców Ślą
skich, Bazylikę Św. Anny, w której za
poznali się z jej historią, pomnik papie
ski, grotę Lurdzką, po czym nastąpiło
zejście do Pomnika Czynu Powstańczego
i trasa powrotna. Idąc wąwozami mo
gliśmy podziwiać pierwsze oznaki jesie
ni w blasku wspaniałego słońca.
W naszym Ośrodku uczą się ucznio
wie z całego województwa. Impreza tego
typu sprzyja integracji oraz prezentacji
przepięknych zakątków naszego regio
nu, jest również lekcją historii.
Po wyczerpującej wędrówce, z
ogromnym apetytem zajadaliśmy się
kiełbaską pieczoną na ognisku.
Anna Góra

Wizyta w Bremie
W dniach 24.09-01.10.11, delega
cja Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem przebywała w Bremie w ra
mach projektu Cultural Cocktail pro
gramu Comenius. Celem wizyty part
nerskiej były aktywności związane z tra
dycyjnymi grami i zabawami poszcze
gólnych krajów.
Po podróży autobusem i przybyciu
na miejsce w niedzielny poranek zosta
liśmy przywitani przez naszych gospo
darzy Wolfganga i Urszulę, którzy go
ścili nas przez cały czas pobytu w Niem
czech. W niedzielne popołudnie mieli
śmy okazję po raz pierwszy zwiedzić
Bremę; centrum miasta z ratuszem, ka
tedrą, czterema muzykantami, itd. Ko
lejne dwa dni były wypełnione realizacją
aktywności wynikających z realizacji
projektu. Poznawaliśmy zabawy innych
krajów i przedstawialiśmy nasze. Nie
które z nich widzieliśmy po raz pierw
szy. jednak były i takie, które znaliśmy
i które były znane większości uczniów i
nauczycieli poszczególnych krajów.
W środę zostaliśmy przyjęcie w ra
tuszu przez przedstawiciela Wydziału
Edukacji, który zapoznał nas z niemiec
kim systemem edukacji i oprowadził po
niezwykle atrakcyjnych z turystyczne
go punktu widzenia wnętrzach ratusza,
którego mury zostały wzniesione już na
początku XV w.
Czwartek został wypełniony prze
wycieczkę nad morze północne. Mogli
śmy spacerować po dnie morza w czasie
odpływu i poznać organizmy potrafią

Nie przegap swojej szansy!!!
Jesteś przedsiębiorcą z terenu Powiatu Strzeleckiego?
Chcesz wypromować swój produkt lub usługę
i zdobyć nowych klientów?
Chcesz zyskać tytuł najlepszego produktu i otrzymać darmową reklamę
na wielkoformatowym bilbordzie
a także w dwutygodniku „Powiat Strzelecki”?

Jeszcze dziś prześlij zgłoszenie do konkursu na
"Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2011”!

Uczestnikami konkursu mogą być podmioty gospodarcze działające na tere
nie Powiatu Strzeleckiego, które samodzielnie zechcą poddać ocenie swój
produkt lub usługę/wytwarzany lub oferowaną w roku 2011, bądź zostaną
zgłoszone przez gminy Powiatu Strzeleckiego lub instytucje zrzeszające rol
ników, przedsiębiorców lub producentów rolnych.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2011 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Op.
z dopiskiem "Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2011"
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 Kapi
tułę Konkursu w trzech kategoriach:
przetwórstwo rolno-spożywcza,
działalność produkcyjna,
działalność usługowa,
W tych kategoriach zostanie przyznany Najlepszy Produkt Powiatu Strze
leckiego 2011.
Ponadto mieszkańcy/konsumenci w drodze głosowania wybiorąprodukt/usługę, który otrzyma nagrodę konsumenta.

Wybór produktu/ usługi przez Kapitułę nastąpi w grudniu 2011 roku.
Mieszkańcy powiatu będą oddawać swe głosy
od 1 grudnia 2011 do 31 stycznia 2012 roku.
Wśród głosujących zostanie rozlosowana cenna nagroda 1

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY!!!
MOŻESZ TYLKO ZYSKAĆ, NIC NIE TRACĄC!

Sobota, 22 października
ce przetrwać trudnych warunkach od
pływów i przypływów. Popołudnie spę
dziliśmy w Bremerhaven, portowym
mieście, którego niezwykłą atrakcją jest
Klimahaus. Jest to kompleks pozwala
jący na podróż poprzez wszystkie stre
fy klimatyczne globu.
Piątek poświęciliśmy na zwiedzanie
Vegasack- dzielnicy Bremy w której po
łożona jest szkoła partnerska, a popo
łudnie spędziliśmy w Universum w Bre
mie; miejscu w którym możliwa jest

podróż przez ludzkie ciało, kosmos, zie
mię.
Wizyta ta pozwoliła nam na po
znanie niemieckiej kultury, zwyczajów.
Po raz kolejny uświadomiliśmy też so
bie jak niewiele różni nas- obywateli
Europy, mieszkańców różnych krajów.
Już niedługo będziemy mogli poznać
Portugalię i mamy nadzieję, że wizyta
ta będzie równie udana jak wizyta u na
szych zachodnich sąsiadów.
Piotr Nawrot

Jesteśmy rodziną
Stowarzyszenie „Wincentego z
Kielczy” w Kielczy informuje, że w dniu
2.10.201 lr. w Zabytkowej Chacie w
Kielczy odbyło się II-gie spotkanie z
cyklu „Jesteśmy rodziną - my som fa
miliom - wir sind Familie”.
Na niedzielnym spotkaniu licznie
zgromadzili się mieszkańcy Kielczy i
nie tylko.
Podczas spotkania obejrzeliśmy wy
stęp uczniów ZSG w Żędowicach - lau
reatów „Śląskiego Berania”. W dalszej
części ks. Proboszcz zaprezentował
Księgi Metrykalne naszej Parafii - bę
dące bogatym źródłem wiedzy o naszych
przodkach; skąd pochodzili, czym się
zajmowali, czy też wskazują chorobę
stanowiącą przyczynę ich śmierci. Na
stępnie p. Weronika Niedworok podzie
liła się swoimi spostrzeżeniami i uwa
gami jakie jej się nasunęły podczas tłu
maczenia części „ Comunnicanten Re
gister” mieszkańców Kielczy i Borowian z XVIII i XIX wieku. Chętni uczest
nicy spotkania otrzymali tłumaczenie
tych materiałów na płycie.
Na uwagę zasługuje również wysta
wa prac przygotowana przez uczniów
ZSG w Kielczy wraz z opiekunami, na
temat „Tradycji i obyczajów naszej
Gminy”. Wszystkim zaangażowanym
w przygotowania oraz uczestnikom
dziękujemy i już dziś serdecznie zapra
szamy na III spotkanie cyklu „Jeste

OSTATNI DZWONEK!
JESZCZE TYLKO 11 DNI NA ZGŁOSZENIE PRODUKTU
LUB USŁUGI DO KONKURSU!!!

śmy rodziną - my som familiom - wir
sind Familie”, które odbędzie się
13.11.201 lr. Ostatni etap projektu po
przedzony będzie koncertem finanso
wanym przez Konsula Niemiecf
godz. 16:00 w Kościele Parafialnym w
Kielczy). Następnie ok. godz. 17:00 w
Zabytkowej Chacie dalsze poszukiwania
powiązań kultury naszych przodków z
współczesnością.
Stowarzyszenie apeluje i zaprasza

wszystkich chętnych do udziału w two
rzeniu drzew genealogicznych własnych
rodzin. Prace można zgłaszać do dnia
06 listopada 2011 r. w ZSG w Kielczy
lub w siedzibie Stowarzyszenia. Techni
ka prac dowolna. Wszelkie pytania do
tyczące zgłaszania prac prosimy kiero
wać pod nr tel. 518 336 244.
Projekt jest finansowany ze środ
ków Powiatu Strzeleckiego.
ZAPRASZAMY

Dzień Profilaktyki,
czyli Biała Sobota na Opolszczyźnie
Po raz kolejny odbędzie się ogólnopolski październikowy Dzień Profilak
tyki, czyli Biała Sobota.
Opolskie Centrum Onkologii, działające w Opolu przy ul. Katowickiej
66A, oczywiście przyłącza się do akcji. I tak;
w godz. 8-14 Opolanie będą mogli skorzystać z porad lekarzy onkologów,
przyjmujących w poradniach:
* Profilaktyki Chorób Piersi,
* Chirurgii Onkologicznej,
* Onkologii Ogólnej.
Czynna będzie również Pracownia Mammograficzna, w której wykonywa
ne będą zarówno zdjęcia piersi zlecone przez lekarza podczas wizyty, jak
również w ramach skryningu, (program profilaktyczny dla zdrowych Opola
nek w wieku 50-69 lat, które wykonują mammografię co 2 lata; jego celem jest
wykrycie raka piersi w bardzo wczesnym stadium rozwoju), czyli bez koniecz
ności spotkania z lekarzem.
Osoby rejestrujące się winny okazać dokument tożsamości oraz potwier
dzenie ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.
Do dyspozycji zainteresowanych będą materiały edukacyjne na temat pro
gramów profilaktycznych, realizowanych w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych, tj. wczesnego wykrywania raka piersi
oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Pacjenci otrzymająponadto drobne upominki (długopis, torbę ekologiczną), promujące profi
laktykę nowotworową.
Opolskie Centrum Onkologii zaprasza wszystkich, którzy chcą upewnić
się czy np. znamię, guzek, długo utrzymujący się kaszel lub chrypka, zmiana
rytmu wypróżnień, nie są zwiastunem poważniejszego schorzenia.
„Biała Sobota” odbędzie się w tym roku nie tylko w Opolskim Centrum
Onkologii. Kilku realizatorów skryningu mammograficznego w województwie
opolskim zapowiedziało włączenie się do tej jakże pożytecznej akcji profilak
tyki. W każdej z wymienionych niżej placówek kobiety wykonujące mammo
grafię również otrzymają gadżet związany z profilaktyką:
*

*

SPZOZ „Centrum” w Opolu z Pracownią mammograficzną
przy ul. Budowlanych 2,
badania mammograficzne będzie wykonywane w godz. 8-15;
SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu otworzy Pracownię mammograficzną
przy ul. 24 Kwietnia 7,
badania mammograficzne będzie wykonywane w godz. 8.30 -14.
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
teł. 4612329, 4613480
e-mail:
z filią w Szymiszowie
tel. 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011

Zespół Szkól Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceoD@oswiata.org.pl
Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: lozawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrge.l.ęeop.@op.!p.l
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
* Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.nl

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspeci@tlen.pl
Zespół Szkól Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@g^itą.L§tel,ę,ę-Qp,,p.l
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

OFERTY PRACY
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LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH
PRZYPOMINA O NABORACH:

POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZetCA-CH OPOLSKICH

POWIATOWY URZĄD 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

STANOWISKO
w ramach poddziałania 1.3.1 PO KL
1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej PO KL.
Wnioski można składać od 4 kwietnia 2011 r.
***

POMOCNIK STOLARZA

OPERATOR WÓZKA
WIDŁOWEGO

w ramach poddziałania 3.3.2 PO KL
3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli PO KL.
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 1 marca 201 lr.
***

MECHANIK WÓZKÓW
WIDŁOWYCH

w ramach działania 4.2 PO KL
4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki
w rozwoju gospodarczym PO KL.
Wnioski można składać od 30 września do 2 listopada 2011 r.
***

PRACOWNIK PRODUKCJI

w ramach działania 6.1.2 PO KL
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wnioski można składać od 21 lutego 2011 r.
***
w ramach poddziałania 8.1.2 PO KL
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wnioski można składać w terminie od 24 marca 2011 r. Nabór wniosków
prowadzony jest w sposób ciągły do zamknięcia konkursu
w ramach działania 1.3 PO IG
1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez
jednostki naukowe PO IG.
Wnioski można składać od 3 października do 30 listopada 2011 r.
***
w ramach poddziałania 3.3.2 PO IG
3.3.2 Wsparcie dla MSP PO IG.
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji
na 2011 rok lub do końca 201 lr.
***
w ramach Działania 5.4.1 PO IG
5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym od 14 lutego 2011 r.
do wyczerpania alokacji na 2011 rok lub do końca 201 lr.
***

PRACOWNIK PRODUKCJI

PRACOWNIK PRODUKCJI
MECHANIK UTRZYMANIA
RUCHU

***

- wykształcenie zawodowe,
dodatkowym atutem będzie
wykształcenie średnie,
- sumienność, dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat.B
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,
- uprawnienia na wózek widłowy,
- doświadczenie mile widziane,
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
- mechaniczne,
- uprawnienia na wózki widłowe,
- doświadczenie na podobnym
stanowisku
STRZELCE OPOLSKIE -wykształcenie techniczne,
- prawo jazdy, doświadczenie
mile widziane,
- mile widziana znajomość
j. angielskiego lub niemieckiego
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie techniczne
- mile widziane,
- mile widziane uprawnienia
na wózki widłowe,
- doświadczenie
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min średnie
- mechaniczne,
- doświadczenie,
- mile widziana znajomość
języka niemieckiego lub ang.

UWAGA!!! OFERTA SPECJALNA
- przy zakupie w serwisie kompletu opon zimowych
PRZEŁOŻENIE I WYWAŻENIE GRATIS !!!
- przechowanie opon (kół) za jedyne
5 ZŁ KPL-SEZON
- możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu
wymiany opon

***

w ramach Działania 6.5.2. PO IG
6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji PO IG.
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym od 24 maja 2011 r.
do wyczerpania alokacji
przeznaczonej na konkurs, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.
***
w ramach Działania 8.3 PO IG
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG.
Wnioski można składać od 3 do 28 października 2011 r.

OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE TYPY POJAZDÓW

Op., uL 1
SB mmams)
tel. 77 <225 54,723188612

w ramach Działania 114 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PROW
Wnioski można składać od 3 stycznia 201 lr. Termin składania wniosków upływa
31 grudnia 2011 r., o ile nie zostanie opublikowana informacja dotycząca
przekroczenia 120 % środków finansowych dostępnych
w ramach PROW 2007-2013.
**♦

w ramach Działania 132 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności PROW.
Wnioski można składać od 15 kwietnia 2009r.Termin składania wniosków w
ramach tego działania, upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu
podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki
finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 110%
dostępnych środków finansowych.

UWAGA!!!
Wydzierżawimy pomieszczenie o powierzchni 56 m2
w budynku Dworca Autobusowego w Strzelcach Opolskich.
Szczegóły: PKS w Strzelcach Opolskich SA,
ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 461 32 81

***

w ramach Działania 311 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW
Wnioski można składać od 17 października do 4 listopada 2011 roku.

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

STRZELCE OPOLSKIE

NOWY SERWIS !!!
oferuje:
- wymiana opon - wyważanie kół
- sprzedaż opon - naprawa ogumienia
- przechowywanie opon

w ramach poddziałania 6.2.2 PO IG
6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych
w ramach przygotowania terenów
inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych PO IG.
Wnioski można składać od 3 do 30 października 2011 r.

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
Teł. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752,753, 754,755,756, 757,
758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PKS w Strzelcach Op. S.A.

w ramach Działania 6.1 PO IG
6.1 Paszport do eksportu PO IG.
Wnioski można składać od 20 czerwca do 31 grudnia 2011 r.

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

MIEJSCE
PRACY

OPf)NY

***

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Polskie Stowarzyszenie

gtt
V

w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL
2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności PO KL.
Wnioski można składać od 30 maja do 30 grudnia 2011 r.
***

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail:

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: epst@PB£Łgo¥j!l

*

projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa.

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskad!ub2(gjgo2.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

PUNKT
INFORMACYJNY
narodowa strategia spójności

Wydział Zarządzania
Tel. wew.:
nyuziui

lYuuui y,

Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771,772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu ,
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Tel. wew.:783,784.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790,791

Zrobimy nową wystawę?

Ekipa pracująca w dawnym atelier pod wodzą Pawła Stauffera
Podczas Święta Chleba mieli Państwo niepowtarzalną okazję zrobienia so
bie zdjęcia w starym atelier i w starym stylu - w sepii. To świetna i oryginalna
pamiątka. Jednocześnie - zapis wspólnej zabawy i niezapomnianej chwili. Dla
tego chcemy te zdjęcia wykorzystać - albo na specjalnej wystawie albo w
planowanej przez nas publikacji. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczyni
my się do kontynuacji naszego wspólnego „albumu rodzinnego”. Wierzymy, że
wszyscy Państwo chętnie przyłączą się do tej zabawy. Gdyby jednak ktoś tego
nie chciał - prosimy o kontakt z redakcją pod numerem telefonu 77 440 17 13.

Ad multos annos!
Prawdziwym zaszczytem jest po
danie informacji o urodzinach osób,
które sto lat skończyły już jakiś czas
temu. Dziś z ogromną przyjemnością
donosimy, że Siostra Maria Wonschik,
mieszkanka klasztoru w Leśnicy, nie
dawno obchodziła Jubileusz 101 uro
dzin, a dzień później - Jubileusz 103
urodzin świętowała Pani Franciszka
Jelito, mieszkanka Strzelec Opolskich.
Tak szacowne Jubilatki w naszym
powiecie gronie to wspaniały powód
do radości, najlepszych życzeń i gra
tulacji.
Wśród urodzinowych gości zna
leźli się także przedstawiciele Zarzą
du Powiatu Strzeleckiego - starosta
Józef Swaczyna i Sekretarz Powiatu
Ewelina Jelito, oczywiście z życze
niami, listem gratulacyjnym i koszem
słodkości. Nie mogło przecież zabrak
nąć choćby tak symolicznych prezen
tów w Dniu Urodzin.
Zwłaszcza taaakich urodzin, kiedy
nikt nie może powiedzieć, że obie
Panie wyglądająna swoje lata. Atego
- tylko pozazdrościć!

Siostra Maria Wonschik z Leśnicy swoje 101 urodziny
obchodziła 7 października

Do serdecznych słów, przekazy
wanych przez krewnych, bliskich i zna
jomych dołączamy również swoje
życzenia: wielu kolejnych lat wjak naj
lepszym zdrowiu i pogodzie ducha, bez
trosk. Ad multos annos!

Pani Franciszka Jelito ze Strzelec swoje 103 urodziny 8 październnika

Najlepszy Uczeń

TYLKO 11 DNI POZOSTAŁO NA ZGŁOSZENIE
PRODUKTU LUB USŁUGI DO KONKURSU NA

Powiatu Strzeleckiego
PRZEDSIĘBIORCO,CZEKAMI NA TWOJE ZGŁOSZENIE!

WŚRÓD NAGRÓD - REKLAMA PRODUKTU
LUB USŁUGI W WIELKIM FORMACIE
OSTATNI DZIEŃ NA ZGŁOSZENIE SIE PO

Uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych na lotnisku

Celem programu jest wspieranie umotywowanie
uczniów do rozwijania uzdolnień poprzez
przyznawanie nagrody za wybitne osiągnięcia
naukowe, sportowe, społeczne, kulturalne.
„Nagroda Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego”
zapewnia finansowe wsparcie uzdolnionym uczniom
szkól z terenu całego powiatu strzeleckiego.

2*0
0 zł
? 5 00
zł

I
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>

¥ntó nagród 7.500,fmł

jsooii

1500 zl

Wnioski należy składać
od 1 września do 31 października b
Dnia 28 września uczniowie Ze
społu Szkół Specjalnych w Kadłubie i
wychowankowie DPS-u wraz z na
uczycielami wybrali się na niezwykłą
wycieczkę. Trasa prowadziła na lot
nisko w Katowicach- Pyrzowicach. Z
pięknego tarasu widokowego uczest
nicy wycieczki podziwiali startujące
i lądujące samoloty. Obserwowali jak
odbywa się tankowanie, załadunek
bagażu oraz wsiadanie i wysiadanie
pasażerów. Samoloty podjeżdżały tak
blisko, że można było zobaczyć pilo
tów za ich sterami. Po tych atrakcjach
na lotnisku, czekały już następne.

Kolejnym punktem wycieczki było
kino w Gliwicach, gdzie uczestnicy
obejrzeli komedię pt. „Heca w zoo”.
Z kina trasa wycieczki biegła do re
stauracji Mc Donald’s gdzie wszy
scy zjedli pyszny obiad. Najedzeni i
bogatsi o nowe wrażenia wieczorem
wróciliśmy do domu.
Ta wycieczka nigdy by się nie od
była, gdyby nie wsparcie finansowe
Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych w Kadłubie. Za co uczestnicy
wycieczki z całego serca dziękują?.
Monika Szendzielorz

Zasady przyznawania nagrody wraz
z wnioskiem dostępne na stronie internetowej

