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Praca dla stu osób

Wszystkim mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
życzymy obfitych łask i błogosławieństw
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Niech Święto Zmartwychwstania Pańskiego,
będzie dniem radości, wytchnienia i spokoju
oraz wypełni wszystkich wiarą i siłą
pokonywaniu trudności,
które pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Po roku przerwy Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich znów zaprasza na Targi
Pracy. Będzie interesująco, bo będzie w czym
wybierać. Trzynastu pracodawców szuka pra
cowników. W dodatku mają aż sto miejsc pracy.
Nic, tylko wybierać i przebierać. A niewiele jest
u nas takich okazji, kiedy to praca przychodzi do
człowieka. Warto więc z niej skorzystać.
Oczywiście na pewno pojawią się pyta
nia - czy warto tam pójść... Spróbujmy zatem
odpowiedzieć zawczasu na kilka.
Trzeba będzie daleko jeździć do pracy?
Nie. Aż dwunastu pracodawców to firmy z
powiatu strzeleckiego.
Są tylko oferty dla pełnosprawnych?
Nie. Dwie firmy to zakłady pracy chronio
nej. Jeden z pracodawców, firma z siedzibą w
Brzegu, zainteresowana jest nawet uruchomie
niem w naszym powiecie swojej filii. Druga firma

Między polskim a niemieckim zmywakiem

to Odnowa, poszukująca pracowników ochrony.
Może nie będzie ofert od dużych praco
dawców, tylko z małych firm?
Nie. Większość pracodawców to najwięk
sze firmy w naszym powiecie: McBride, Pearl
Stream, FM, Walcownia Rur w Zawadzkiem,
Drewnoplast - żeby wymienić tylko przykłady.
Czy będą tylko oferty dla pracowników
produkcji?
Większość - tak, ale nie wyłącznie. Biuro
nieruchomości na pewno szuka pracowników
umysłowych. Są również wolne etaty w policji,
Domar z kolei zainteresowanyjest zatrudnieniem
osób z pewnym doświadczeniem w handlu i
znających się choć trochę na budownictwie.

Na pewno warto przyjść na Targi Pracy - szcze
góły na plakacie na stronie 8.

Czy mamy wrócić
do centralizacji?
Starosta Strzelecki na najbliższy wtorek
zaprosił wszystkich starostów województwa
opolskiego i prezydenta Opola na spotkanie
poświęcone przyszłości kształcenia zawodo
wego na Opolszczyźnie.
Jak najszybsze spotkanie w tej sprawie to
konieczność - mówi starosta Józef Swaczyna.
- Jeszcze w lutym na Konwencie Starostów
przedstawiono nam wstępną koncepcję pro
jektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego
na Opolszczyźnie szansa rozwoju regionu”
opracowaną przez Zarząd Województwa.
Teraz marszałek skierował do nas pismo w tej
samej sprawie - z prośbą o akceptację projektu,
związanego z nową perspektywą finansową w
okresie 2014-2020. Jednak działania Samorządu
Województwa zakładają utworzenie 5 „nowocze
snych, wyspecjalizowanych branżowo centrów
kształcenia praktycznego w ośrodkach subregionalnych (Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa,
Kluczbork, Brzeg), odpowiadających kluczo
wym - z punktu widzenia regionu - obszarom”
(w strategii Opolszczyzny do 2020), jak wynika
ze skierowanego do nas listu. A dalej pisze się:

„Dalszemu unowocześnianiu podlegałaby także
baza szkolnictwa zawodowego, w tym centrów
kształcenia ustawicznego, w pozostałych powia
tach. Oferta pozostałych placówek (poza wymie
nionymi subregionalnymi) byłaby uzupełnieniem
wcześniej wspomnianych i odnosiła się do pozo
stałych kierunków, rozwój których nie wymaga
tak dużych nakładów finansowych”. Więc mamy
się czuć wyatutowani?! - irytuje się starosta. Co z powiatami takimi jak strzelecki? Nasze
szkoły kształcenia zawodowego oferują dobry
poziom nauczania. Sporo zainwestowaliśmy w
unowocześnienie bazy dydaktycznej, zwłaszcza
związanej ze zdobyciem „przyszłościowych” za
wodów - mechatroników, elektroników, grafików
komputerowych. Dzięki współpracy z zagranicą
nasza młodzież odbywa praktyki nie tylko w
Polsce, ale też na zachodzie Europy. Teraz z
części naszych planów perspektywicznych mamy
zrezygnować?!
Zapewne na spotkaniu dyskusja będzie gorąca
- przecież poza 5 powiatami, które mają pełnić
funkcję subregionów, na Opolszczyźnie funkcjo
nuje jeszcze 7 innych.
(mg)

Zbierali na wycieczkę
Więcej czytaj na str. 4

Odbiory trwają

Wycieczka do Warszawy?
Wielu uczniów powie „to nic
takiego”. Przecież byli już
(sami lub z rodzicami) w tylu
innych miejscach, również
za granicą. Ale dla wielu
to może być cała wyprawa.
Porównywalna z wyprawą w
najodleglejsze krańce świata.
Po pierwsze - trzeba zebrać
kasę. Po drugie - dopracować
w najdrobniejszych szcze
gółach logistykę. Po trzecie
— zadbać o dobry transport.
Po czwarte - wybrać takie
miejsca do zwiedzania, które
długo będzie się pamiętać.
Ale oczywiście zacząć trzeba
od pieniędzy. Zwłaszcza że w grę wchodzi wyprawa całej grupy. W dodatku - bardziej wymagającej
od innych. Wymagającej - pod każdym względem.
dok na str. 2

Uwaga
W najbliższy piątek 29 marca 2013 r. Starostwa Powiatowe w Strzelcach Opolskich
czynne będzie do godziny 13:30. Za utrudnienia przepraszamy!

***

Tak najkrócej można opisać to, co dzieje się z inwestycją w budynku po dawnym „Casinie”. Obiekt zmienia się na zewnątrz - co możemy sami zobaczyć
podczas spaceru, ale najciekawsze jest to, czego nie widać - czyli zmiany wewnątrz (na zdjęciu sala konferencyjna). Jednak nie należy liczyć, że za kilka
dni obiekt otworzy swoje podwoje. Jeszcze trzeba będzie uzyskać stosowne pozwolenia na użytkowanie. Potem - przenieść zbiory biblioteczne. Potem przygotować pozostałą działalność. To przecież będzie Powiatowe Centrum Kultury.

W dniu 27.03.2013 (środa) w godzinach 8:00 -11:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elek
trycznej u odbiorców zamieszkałych w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej, co oznacza,
że prądu brakować będzie także w Starostwie Powiatowym.
Zatem wszystkich, którzy zamierzająwówczas załatwić swoje sprawy np. w Wydziale Komunikacji,
Wydziale Geodezji, czy zapłacić coś w kasie starostwa, prosimy o zmianę planów.

Kartki Wielkanocne z nagrodami

Nowi policjanci w Strzelcach
Po raz trzeci w tym roku nowoprzyjęci do służby w opolskiej Policji
składali uroczyste ślubowanie. Rotę
ślubowania wypowiedziało dziś 13
funkcjonariuszy. Opolska Policja w
tym roku do służby przyjęła już 68
policjantów. Dwóch policjantów i
policjantka zasilą szeregi strzeleckiej
policji.
18 marca w budynku „Villa
Młynówka”, w obecności Pierwszego
Zastępcy Komendanta Wojewódz
kiego Policji w Opolu insp. Jana
Lacha, kadry kierowniczej garnizonu
opolskiego oraz rodzin policjantów,
uroczyste słowa roty ślubowania wy
powiedziało 13 nowo przyjętych do
służby funkcjonariuszy. W tym roku
to już trzecia tak podniosła uroczystość
w opolskim garnizonie. Ślubowanie
cieszyło się wielkim zainteresowa
niem rodzin młodych adeptów sztuki
policyjnej oraz mediów.
Kolejnym etapem ich służby
będzie kilkumiesięczne szkolenie
zawodowe w jednej ze Szkół Policji.
Po ukończeniu szkolenia zawodowe
go dwóch policjantów i policjantka
pełnić będą służbę na ulicach naszego
powiatu dbając o bezpieczeństwo
mieszkańców.

na zdjęciu Kamil Madej. Magdalena Pruszkowska.
Adrian Gwózdek

Kandydaci na funkcjonariuszy zanim trafili do Policji
przeszli odpowiednie postępowanie kwalifikacyjne, obej
mujące m.in. testy sprawnościowe, badania psychologiczne,
badania zdrowia, sprawdzenie niekaralności.

W czwartek 14 marca w Zespole Szkół
Specjalnych przy DPS w Kadłubie odbył się finał
konkursu „Kartek Świątecznych - Wielkanoc
nych Dzieci Specjalnej Troski - Kadłub 2013”.
Współorganizatorem konkursu i fundatorem
nagród było Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
z Upośledzeniem Umysłowym TPD w Zespole
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.
Głównym celem konkursu jest prezentacja i
popularyzacja artystycznej twórczości młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głęb
szym.
W konkursie wzięły udział placówki
specjalne z województwa opolskiego: Zespół
Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach,
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu, Zespół
Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Prudniku, Gimnazjum Publiczne w Rudnikach,
Zespół Placówek Specjalnych w Praszce, Zespół
Szkół Specjalnych w Namysłowie, Zespół Szkół
Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Nysie, Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w
Kadłubie.
Uczestnicy wykonali 109 kartek różnymi
technikami plastycznymi m.in.: wyszywanie,
wydzieranie, stemplowanie, rysowanie, malo
wanie, modelowanie, wycinanie, wykorzystując
różnorodne narzędzia i materiały.
Wśród uczestników wyłoniono dziewięć

Na targach w Hanowerze

Uczennice kL III T wraz z opiekunem P. Lepiorzem w jednej z hal informatycznych.
CeBit to organizowane co roku w Hanowe
rze targi oprogramowania, sprzętu komputero
wego i nowych technnologii informatycznych.
Nie może tam zabraknąć nikogo, dla kogo nowe
technologie to nie tylko pasja, ale i zawodowa
przyszłość. Dzięki udziałowi uczniów naszych
szkół w w projekcie systemowym „Sieć współ
pracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”
realizowanym przez Regionalne Centrum Roz
woju Edukacji w Opolu, współfinansowanym
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, oni także znaleźli się na
targach. Były to uczennice III klasy Technikum
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadz

kiem: Kasia Zendel, Iwona Strzelbicka i Marta
Trzaska oraz Małgorzata Chuchel (kl. II technik
spedytor), Patryk Ogiewka (klasa 1 technik
mechanik-elektronik) i Mateusz Krupa (kl III
technik mechatronik) - z CKZiU.
Cała grupa uczniów z Opolszczyzny
pierwszego dnia zwiedzała Drezno. W tempie
niemal ekspresowym zobaczyli najbardziej
znane zabytki miasta. Mgła i plucha nie sprzyjały

zwiedzaniu, ale nie popsuły dobrego nastroju
uczestnikom. Drugi dzień wycieczki to Hannover
i Międzynarodowe Targi Informatyczne CeBIT.
Ogrom przestrzeni hal wystawowych, ilość pre
zentowanych rozwiązań z różnych dziedzin tech
niki, czasami wręcz futurystycznych, zaskoczył
zwiedzających. Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się drukarki 3D, inteligentne roboty,
m.in. do pomocy w domu, piękne auta. Duma
nas rozpierała, gdy zwiedzaliśmy stoiska polskie.
Jesteśmy przekonani, że nasza myśl techniczna
jest w światowej czołówce. Warto też dodać, że
partnerem strategicznym CeBitu w tym roku była
Polska.
Małgorzata Chuchel tak dzieli się wraże
niami z wyjazdu: Największe wrażenie zrobił na
nas system komputerowy, który kosztuje tylko
800 euro, a może być zainstalowany nawet w
starym budownictwie i potrafi sterować wszyst
kimi urządzeniami elektronicznymi w domu.
Najnowocześniejsza technologia nie musi więc
zawsze być droga i niedostępna dla przeciętnego
człowieka.

nagród głównych i trzynaście wyróżnień,
które przyznano w poszczególnych etapach
edukacyjnych. Na kązdym zostali uhonorowani
uczniowie naszych placówek.
W kategorii szkoła podstawowa 3 miejsce
zajęła Sabina Leszczuk ZSS przy DPS w Kadłu
bie, a 3 wyróżnienia zdobyli: Daniel Knas ZSS
przy DPS w Zawadzkiem, Julia Piontek i Nikolas
Raszewski z ZSS przy DPS w Kadłubie.
W kategorii gimnazjum II miejsce zajął
Piotr Pzionka ZSS przy DPS w Kadłubie, a 2
wyróżnienia otrzymali: Arian Smoliński ZSS
przy DPS w Kadłubie i Denis Hordes ZSS przy
DPS w Zawadzkiem.
W kategorii szkoła ponadgimnazjalna I

miejsce zajął Michał Czarnecki ZSS przy DPS w
Kadłubie, a drugie Daria Hanuszewicz ZSS przy
DPS w Zawadzkiem. Natomiast 3 wyróżnienia
otrzymały Agnieszka Tiszler WTZ w Zawadz
kiem i Renata Hyla WTZ w Zawadzkiem.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom
za udział. Wszystkie prace można zobaczyć
podczas odwiedzin w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich, gdzie zorganizowana
jest pokonkursowa wystawa.
Zapraszam również do odwiedzenia naszej
strony www.zss_kadlub.wodip.opole.pl na której
można zobaczyć galerię zdjęć z konkursu oraz
zapoznać się z działalnością Szkoły.
Iwona Mielcarz

Zbierali na wycieczkę
Wyobraźcie sobie, jak trudne może być
zorganizowanie takiego wyjazdu dla uczniów
niepełnosprawnych. Zwłaszcza wtedy, kiedy
niepełnosprawności intelektualnej towarzyszy
niepełnosprawność fizyczna. I jeszcze renta
jest niewysoka, a wszelkie dodatkowe wydatki
wydają się już nie do uniesienia. Ale z drugiej
strony - czy dalszy kawałek świata rzeczywiście
musi leżeć poza możliwościami niepełnospraw
nych?
- Na tę wycieczkę zbieraliśmy już podczas
poprzedniego kiermaszu - mówią Magdalena
Grzymek i Teresa Truch, nauczycielki z ZSS w
Zawadzkiem. Teraz, podczas wielkanocnego
też poszło zupełnie nieźle - ciesząsię, bo wielka
nocne ozdoby cieszyły się wzięciem. Zwłaszcza
koszyczki i jajka zdobione metodą batikową.
Ale i tak trzeba będzie jeszcze ładnie uśmiechnąć
się do sponsorów i pięknie im się pokłonić z proś
bą o wsparcie. Bo kasy trzeba więcej. Zgodnie z
przysłowiem „grosz do grosza i będzie kokoszą”.
Cel jest szczytny - wyjazd do Warszawy!
Na całe trzy dni! Oczywiście, już wiadomo, co
będzie w planie. Posłanka na Sejm RP Janina
Okrągły, grupę oprowadzi po Sejmie. Zaplano
wane jest również wyjście do Centrum Nauki
Kopernik, którym uczniowie na pewno będą
zachwyceni, bo Takich rzeczy jak tam nie da się
zobaczyć nigdzie indziej. No i wizyta w Pałacu
Kultury i Nauki. I jeszcze przejażdżka metrem...

Wszystko dobrane tak, by młodzież mogła chło
nąć świat wszystkimi zmysłami i doświadczyć
coś, czego mimo najlepszych chęci opiekunów
nie da się doświadczyć w Zawadzkiem.
A jeśli Państwo sami zdecydują się wspo
móc to przedsięwzięcie, prosimy o kontakt pod

numerem telefonu: 77 4620049 lub wpłatę na
konto Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS 47120 Zawadzkie, ul. Czarna 2
Nr 60 8909 0006 2000 0001 0445 0001 z dopi
skiem „ darowizna na wycieczkę”.

REGULAMIN IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
WYPIEKU KOŁOCZA ŚLĄSKIEGO W ROZWADZY
1.

2.
3.

4.
a)

b)
c)

d)
e)

f)

Celem konkursu jest promocja naszego produktu regionalnego, prze
kazywanie tradycji, wymiana doświadczeń związanych z wypiekiem,
a także integracja społeczności.
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa
opolskiego
Konkurs odbędzie się 17.05. 2013 r. w sali OSP w Rozwadzy.
Rozpoczęcie godzina 16.00 (czas trwania ok. 3 godz.)
Ogłoszenie wyników nastąpi 18.05.2013 o godzinie 16.00 podczas
Festynu Dni Rozwadzy.
Wymagania dotyczące uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział drużyny maksymalnie w trzyosobo
wym składzie.
Każda drużyna w trakcie konkursu wypieka trzy rodzaje kołocza: z
serem, makiem i jabłkiem, na blachach o wymiarach 60x40 cm.
Organizator prosi o przywiezienie gotowych mas serowych, mako
wych i jabłkowych. Jednocześnie Zaznacza, że wszystkie produkty i
narzędzia potrzebne do wypieku kołocza, drużyny przywożą ze sobą
Kołocz zostanie upieczony w miejscowej piekarni
Kołocz zostaje do dyspozycji STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI
ROZWADZA
Organizator gwarantuje zwrot poniesionych wydatków (zakupionych
produktów)

TERMIN ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA
DO 15 KWIETNIA 2013 ROKU
NA ADRES: soltysrozwadza@onet.pl
Wszelkie informacje na temat konkursu uzyskać można
pod numerem tel. 774846574 lub kom. 509 992 337
Warunkiem zwrotu wydatków poniesionych przy zakupie produktów do
kwoty 200 zł jest przedłożenie faktury wystawionej na: STOWARZYSZE
NIE ROZWOJU WSI ROZWADZA
ROZWADZA UL. KORFANTEGO 14,47-330 ZDZIESZOWICE
NIP 199-00-85-851
5. Kryteria oceny wypieku:
- wygląd zewnętrzny, estetyka, równa powierzchnia kołocza od 1 do 5 pkt.
- układanie posypki (równo w rzędach na całej powierzchni) od 1 do 5 pkt
- wysokość upieczonego kołocza do 4 cm od 1 do 5 pkt.
- ocena porowatości i pulchności ciasta po przekroju od 1 do 5 pkt.
- ocena smakowa i niepowtarzalnego maślanego smaku od 1 do 5 pkt.
- niski wiek drużyny-łącznie (np.l młoda osoba w drużynie) od 1 do 5 pkt.
Oceny dokona jury złożone z członków
Opolskiego Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego
Wyróżnione drużyny otrzymają puchary i dyplomy.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę.
RADA SOŁECKA
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROZWADZA

SZANOWNI ABSOLWENCI
KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW
50-LECIA TECHNIKUM MECHANICZNEGO oraz 40-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
NR1
informuje, że główne uroczystości jubileuszowe połączone ze Zjazdem Absolwentów odbędą się:

12 października 2013 roku

Uczniowie CKZiU

Zgłoszenia Absolwentów do udziału w uroczystościach jubileuszowych prosimy kierować:
drogą elektroniczną: jubileusz@ckziu-strzelce.pl
listownie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Powstańców Śl. 3 z dopiskiem „ Jubileusz”
lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.
Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły www.ckziu-strzelce.pl lub można ja otrzymać w sekretariacie szkoły.
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie wpłaty w terminie do 30 czerwca 2013 r.
Osoby, które przyślą kartę zgłoszeniową z dowodem wpłaty otrzymają w stosownym czasie imienne zaproszenie, w którym podany zostanie szczegó
łowy program uroczystości.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77-4612701, 77-4612675 w. 30 lub kierując pytanie na adres podany wyżej.

OFERTY PRACY

Bezpiecznie od startu
Etap wojewódzki XIII edycji Ogólnopol
skiego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP dla
uczniów zakładów rzemieślniczych, odbył się
dnia 20.03.2013 r. w siedzibie Izby Rzemieślni
czej w Opolu. Współorganizatorem zmagań był
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.
Do konkursu przystąpiło 51 uczniów, któ
rzy zmierzyli się w etapie pisemnym z bardzo
szczegółowym testem. Wyłonił on 6 najlepszych
uczestników. Finaliści przystąpili do odpowiedzi
ustnych, które razem z wynikami etapu pierw
szego, zadecydowały o zajętych miejscach.
Bardzo miło jest nam poinformować, że
uczennica klasy II a/f Regina Frey zajęła w kon
kursie bardzo wysokie III miejsce oraz otrzymała
dyplom, a także nagrodę rzeczową- miniwieżę
HI-FI.
Serdecznie gratulujemy oraz liczymy na
udział Reginy w kolejnej edycji konkursu.
Sonia Tudyka
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Bezpłatne szkolenia PIP
dla pracodawców
Zapraszamy Państwa do udziału w szko
leniach z udziałem inspektorów pracy OIP w
Opolu, w ramach programu promocyjnego
„Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach
- Dyplom PIP”. Propozycja skierowana jest do
pracodawców zatrudniających do 20 pracowni
ków.
Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach
otrzymają materiały (broszury), przygotowane
przez specjalistów PIP, m.in. „Listę kontrolną
z komentarzem”, za pomocą których będą
mogli samodzielnie identyfikować występujące
w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę
zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.
W czasie realizacji działań programowych
inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom
nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników
programu czekają prestiżowe Dyplomy Pań
stwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej
uroczystości z udziałem przedstawicieli władz
samorządowych, organizacji zrzeszających
pracodawców i związków zawodowych.

Jednodniowe szkolenia dla uczestników
programu odbędą się we wszystkich powiatach
województwa opolskiego.
Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:
wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym
ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu
pracy,
*
ocenę ryzyka zawodowego w zakładach
pracy - analizowanie i dokumentowanie
warunków pracy,
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z
wiedzy i doświadczeń inspektorów pracy dla
poprawy bezpieczeństwa w Państwa firmie!
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Opolu pod numerami telefonów:
077 47 00 916.
Na 26.04.2013r. (piątek)
w godzinach 10:00 - 13:00
zaplanowano szkolenie w Starostwie Powia
towym w Strzelcach Opolskich.

Dodatkowe patrole
w Uj eździe

14 marca Komendant Powiatowy Policji w
Strzelcach Opolskich młodszy inspektor Dariusz
Wierzbicki podpisał porozumienie z Burmi-,
strzem Ujazdu Tadeuszem Kauch. Dotyczy ono
przekazania środków finansowych w wysokości
5 000 złotych na dodatkowe patrole policyjne,
mające pełnić służbę na terenie gminy Ujazd.
Policjanci będą pełnić służby dodatkowe

PUNKT
INFORMACYJNY
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w miejscach występowania problemów oraz
konfliktów społecznych zgodnie z występującym
w tym zakresie zapotrzebowaniem społecznym.
Wiele z organizowanych do tej pory służb było
odpowiedzią na bieżące potrzeby społeczności
lokalnej. Doświadczenia z lat ubiegłych poka
zują, że jest to jeden z lepszych sposobów na
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU KŁ&iONAIMGO

Projekt jest finansowany 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.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH
INFORMUJE
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
Planowane nabory wniosków w ramach Działania 8.2 PO IG
PARP planuje ogłoszenie naborów wniosków w ramach Działania 8.2
Wspieranie wdraSania elektronicznego biznesu typu b2b PO IG.
Wnioski będzie można składać:
od 17 do 30 kwietnia 2013 r.,
od 17 do 28 czerwca 2013 r.
więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
Nabór wniosków w ramach Działania 8.4 PO IG
WWPE ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 8.4
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” PO IG.
Wnioski można składać od 11 marca
do 5 kwietnia 2013 r.
więcej: http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category
id]=208&paranrs[id]= 1053

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax li 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl
STANOWISKO
ZAWADZKIE

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

- wykształcenie wyższe
- umiejętność negocjowania kontraktów handlowych i finalizowania
transakcji
- praktyczna wiedza z zakresu procedur importowo-eksportowych
- doświadczenie w pracy spedytorskiej
- biegła znajomość j. rosyjskiego, dobra znajomość j. niemieckiego
lub angielskiego
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe
- umiejętność analizy potrzeb klienta, dobra org. czasu pracy,
- doświadczenie mile widziane
- biegła znajomość j. angielskiego, znajomość innych języków
obcych będzie dodatkowym atutem
ASYST EN f/KA DYREKTORA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe
- umiejętność planowania i organizacji pracy, asertywność, dynamizm
i zdecydowanie w działaniu, dyspozycyjność i zaangażowanie w
wykonywane obowiązki
- prawo jazdy kat. B; - doświadczenie mile widziane
- biegła znajomość j. angielskiego, dodatkowym atutem znajomość
j. niemieckiego lub rosyjskiego
STRZELCE
OPOLSKIE
SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
- wykształcenie średnie lub wyższe (kadry i płace)
- praktyczna znajomość programu kadrowo płacowego
- umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr
i płac
- praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik
- praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów z obszaru
kadrowo-płacowego; - doświadczenie min. 2 lata
LOGISTYK, DYSPOZYTOR,
- wykształcenie średnie
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK BIUROWY
- mile widziane doświadczenie w branży (betoniamia)
SPECJAL1 STA DS.MARKETINGU
Ol MICE
- wykształcenie średnie lub wyższe,
I HANDLU
- znajomość biegła jeżyka niemieckiego,
- bardzo dobra znajomość komputera,
- chęć podnoszenia kwalifikacji
GRAFIK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie mile widziane poligraficzne,
- znajomość Corel Draw oraz grafiki komputerowej,
- doświad. na podobnym stanowisku np. drukarza cyfrowego,
- dobra znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
- wykształcenie min. średnie; - umiejętność pracy w zespole
STRZELCE OPOLSKIE
7/8 etatu
- odporność na stres, poprawna dykcja
KONSULTANT DS OBSŁUGI KLIENTA
- dobra dykcja; - znajomość komputera
STRZELCE OPOLSKIE
3/4 etatu
- dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
- obsługa komputera; - miły ton głosu
STRZELCE OPOLSKIE
3/4 etatu
- odporność na stres; - dyspozycyjność
PREZENTER HANDLOWY
- wykształcenie średnie; - praca przy komputerze
CAŁA POLSKA
- NEGOCJATOR
- prawo jazdy kat. B; - odporność na stres
- wysoka kultura osobista; - komunikatywność, dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
CAŁA POLSKA
- wykształcenie min. średnie; - praca w zespole
- PRELEGENT
- odporność na stres; - doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej
HANDLOWIEC/DORADCA KLIENTA
WOJ.OPOLSKIE, SLĄSKIE
- wykształcenie min .średnie,
DOLNOŚLĄSKIE
- umiejętność pracy w zespole i prezentacji produktu,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w sprzedaży i negocjacjach
ASYSTENT
CAŁA POLSKA
- wykształcenie min. średnie, - umiejętność negocjacji handlowych,
- prawo jazdy kat. B; - mile widziane doświadczenie
KASJER- SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie handlowe; - obsługa komputera
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe; - aktualna książeczka zdrowia
- mile widziane doświadczenie
KASJER- SPRZEDAWCA
BŁOTNICA STRZELECKA
- wykształcenie zawodowe handlowe; - obsługa kasy fiskalnej
FRYZJER
- tytuł czeladnika w zawodzie; - doświadczenie 3 lata
S TRZELCE OPOLSKIE
KUCHARZ/SZEF KUCHNI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie kierunkowe,
- doświadczenie mile widziane
KEI.NER-KEI.NHRKA 1/2 etatu
IZBICKO
- wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,
- mile widziana akt. ks. do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego
KELNER/KELNERKA
IZBICKO
- wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,
- mile widziana akt. ks. do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. B; - doświadczenie na podobnym stanowisku
- orzeczenie o niepełnosprawności
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe, - upr. na ładowarkę, - doświadczenie
MURARZ/BRUKARZ
ELEKTROMECHANIK SAM.
STRZELCE OPOLSKIE
- 3 letnie doświadczenie
KIEROWCA- PILOT
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe lub średnie
- prawo jazdy kat. B; - dobra znajomość j. niemieckiego
KIEROWCA W RUCHU
POLSKA, UE
- wykształcenie zawodowe
MIĘDZYNARODOWYM
- prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy
- słaba znajomość j. angielskiego, niemieckiego
KIEROWCA SAMOCHODU
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe
CIĘŻAROWEGO WYPOSAŻONEGO
- umiejętność kierowania samochodem ciężarowym
W DŹWIG
- wymagane doświadczenie
KIEROWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. A, B, C+E
- TRASY MIĘDZYNARODOWE - niekaralność
KIEROWCA
- prawo jazdy kat. A, B, C+E; - niekaralność
STRZELCE OPOLKSIE
KIEROWCA- MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKEI
- upr. HDS; - prawo jazdy kat. C+E
- upr. na przewóz rzeczy; - doświadczenie jako kierowca
KIEROWCA-KONDUKTOR 1/2 etatu
GMINA UJAZD
- prawo jazdy kat. D, - niekaralność,
- ważny dokument do wykonywania pracy kierowcy
MISTRZ STOLARSKI
- tytuł mistrza w zawodzie,- uprawnienia do nauki zawodu uczniów,
KOLONOWSKIE
- min. 5 letnie doświadczenie
KOWAL
OSOWIEC k. OPOLA
- wykształcenie zawodowe; - umiejętność kucia matrycowego
- świadectwo kwalifikacyjne SEP Gl- E
- 3 letnie doświadczenie na stanowisku kowala
FREZER
RASZOWA
- wykształcenie zawodowe, - min. 5 lat doświadczenia w zawodzie
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ
- chęć podjęcia pracy; - doświad. na stanowisku produkcyjnym
|
ZAWADZKIE
OPERATOR
- wykształcenie min. średnie - techniczne, - obsługa komputera,
STRZELCE OPOLSKIE
- znajomość rysunku technicznego,- mile widziane doświadczenie
ELEKTRYK/ELEKTRONIK
- wykształcenie w zawodzie elektryk, elektronik
STRZELCE OPOLSKIE
- przyuczenie do obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU
- wykształcenie min. zawodowe elektryczne
STRZELCE OPOLSKIE
- umiejętność czytania schematów elektrycznych
- uprawnienia SEP do 1 kV; - mile widziane doświadczenie
KROJCZY
S1RZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe na kierunku krawiec
- umiejętność pracy w zespole
- obsługa maszyn szwalniczych; - wymagane doświadczenie
SZWACZ
- wykształcenie zawodowe na kierunku krawiec
STRZELCE OrOLSKIE
- umiejętność pracy w zespole; - obsługa maszyn szwalniczych
- wymagane doświadczenie
OPERATOR KOPARKI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe; - obsługa koparki
- uprawnienia na operatora koparki; - wymagane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe
MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
KOLONOWSKIE
- umiejętność malowania konstrukcji stalowych; - doświadczenie
PIELĘGNIARKA 1/2 etatu
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie w zawodzie pielęgniarki
- kurs pielęgniarki środowiskowej

Między polskim a niemieckim zmywakiem
Zmywak. Obierak. Mycie podłóg.
Traktowanie z wyższością. Niemiła atmos
fera. To w Polsce.
Miła atmosfera. Okazywanie szacunku
wszystkim pracownikom, nawet na naj
niższych stanowiskach. Jeśli zmywak - to
krótko. Pomoc w kuchni - tak. Pomoc
kelnerska - tak. Praca w barze - tak. Praca
pokojowych - tak. To w Niemczech. Taki
mi opiniami dzielą się uczniowie CKZiU,
którzy niedawno wrócili z miesięcznych
praktyk w hotelach w Niemczech, ale mają
porównanie z praktykami, które wcześniej
zaliczyli w Polsce.
Paulina przytacza wyjaśnienie jednego
z niemieckich szefów: macie się nauczyć
jak najwięcej. Jesteście tu tylko miesiąc.
Agata i Ania mówią, że nikt nie
spoglądał na nie krzywo nawet wtedy,
kiedy kelnerka nosiła po pięć talerzy, a
one - tylko po dwa. Nikt nie krzyczał wszyscy podkreślają zgodnie. Po prostu
pełna kultura.
Gdy mówię, że przecież nie mogło być
tak idealnie, że nikomu nie przydarzyła się
niemiła sytuacja, okazuje się, że tak - był
jeden gość hotelowy, który zachowywał
się grubiańsko. Nie tylko wobec prak
tykantów, ale też stałych pracowników.
Sugeruję więc, że mogli trafić wyjątkowo,
bo w końcu praktyki odbywali nie w byle
jakich hotelach, tylko takich z trzema i
czterema gwiazdkami. Ale niektóre dziew
czyny na zagranicznych praktykach były
nie pierwszy raz, w dodatku w zupełnie w
innych miejscach -z pogardą nie spotkały
się nigdzie.
Oczywiście, ci, którzy wyjeżdżali
po raz pierwszy trochę się bali, czy sobie
poradzą. Czy dogadająsię swobodnie. I tak
naprawdę zostali przekonani do wyjazdu
przez nauczycielki - Martę Kurowską i
Aleksandra Wnuk-Cejzik. I jak nie chcieliśmy jechać z tych obaw, tak później
stamtąd nie chcieliśmy wracać - przyznaje
Karolina.
Ale też wszyscy poradzili sobie świet
nie. Na tyle, że część już w trakcie praktyk
dostała propozycje - wydawałoby się nie
do odrzucenia - dokończenie kształcenia
w Niemczech. Ich decyzje były jednak
inne - wybrali skończenie polskiej szkoły,
tak jak np. Natalia G. Potem jednak 9 osób,
czyli połowa tych, którzy byli w Turyngii,
otrzymała propozycje pracy! Zaraz po
skończeniu szkoły te hotele, w których
pracowali podczas praktyk, albo i nowe,
dopiero się budujące, ale prowadzone
przez tych samych właścicieli, będą stały
przed nimi otworem. Ania i Agata dostały
też propozycje pracy podczas wakacji. Na
pewno pojadą choć nie razem, a w dwóch
kolejnych miesiącach - taki dostały waru
nek.

W takim hotelu pracowali praktykanci

A gdzie chcieliby pracować w doro
słym życiu? Z całej grupy, z którą rozma
wiałam, tylko jedna osoba przyznała: w
Polsce. Cała reszta chce wybrać zagranicę.
Od razu po szkole, czy może po studiach?
Celestyna odpowiada, że chciałaby
dalej się uczyć, ale czy trafi na wyższą
uczelnię... Przecież wszystko zależy od
wyników matury. Jak tam się nie powie
dzie - i tak ma zawód. I to dobry. - Moje
siostry kończyły LO, ale mnie taki układ
nauki nie odpowiadał. Właśnie dlatego
wybrałam CKZiU, a nie ogólniak. Po tej
szkole przecież też mogę studiować.

Zuzanna z kolei mówi, że tak napraw
dę nie mają po szkole wielkiego wyboru.
Ofert pracy w Polsce nie jest dużo. Więc
zostaje Holandia. I cebulki. Ale my mamy
większe ambicje! Dlatego, jeśli tylko
niedawno złożone oferty zatrudnione na
dal będą aktualne - zapewne wyjadą do
Niemiec.
Do skończenia szkoły wszystkim jesz
cze trochę zostało - rok, dwa. Co będzie
później - zobaczymy. Na razie wszyscy
cieszą się nie tylko z nowych doświadczeń,
ale też mocnej pozycj i, jaka przybyła w ich
CV. Dobre CV liczy się na całym świecie.

Realizacja Szkolnego Programu
Wychowawczego to trudne i odpowie
dzialne wyzwanie, szczególnie w szkole
ponadgimnazjalnej, gdy mamy kontakt z
nastolatkami w większości pełnoletnimi.
Każda metoda i pomysł na zajęcia wy
chowawcze stają się zatem nieocenioną
pomocą w realizacji tego zadania.
W dniu 15 marca 2013 młodzież pięciu
klas CKZiU w Strzelcach Op. uczestniczy
ła w spotkaniu z penitencjariuszem zakładu
karnego. Młody człowiek, który wszedł w
konflikt z prawem i odsiaduje karę więzie
nia zgodził się na spotkanie z młodzieżą.
Opowiadał o swoich życiowych pomył
kach, kontaktach z narkotykami, które
doprowadziły do przestępstw i złamania
prawa. Przestrzegał przed popełnianiem
błędów, które on popełnił. Namawiał
do rozsądku w zawieraniu znajomości
z nieznajomymi i eksperymentowania z
narkotykami. Także niełatwa codzienność
więzienna stała się elementem refleksji i
przestrogi.

Ta lekcja wychowawcza minęła nie
zwykle szybko. Zasłuchanym uczniom 45
minut upłynęło błyskawicznie. Nikt nie
spieszył się na przerwę, a spotkanie koń
czyły brawa. Brawa za odwagę mówienia
o sobie i odwagę przestrzegania innych
przed nierozważnymi decyzjami młodości.
Bardzo dziękujemy za spotkanie, a
Dyrekcji Zakładu Karnego nr 1 w Strzel
cach Opolskich za pomoc w realizacji
Szkolnego Programu Wychowawczego
w tak niecodzienny sposób. Słowa uczą
ale przykłady pociągają. Mamy nadzieję,
że tym razem przykład będzie służył, jako
przestroga. Na progu dorosłości młodzi lu
dzie z CKZiU w Strzelcach Op. otrzymali
nieceniony prezent - możliwość spotkania
z osobą której historia życia może służyć
za przestrogę. Wyciąganie wniosków i
przewidywanie skutków swoich działań
to przejawy dorosłości. Teraz uczniowie
mająokazję się nią wykazać.

Mirosława Stańczak

(mg)

Korczak w trzech odsłonach
Na zagraniczne praktyki wyjechali: Nadybski Marek, Golec Weronika,
SĄ <ra Joanna, Puztk Monika, Wilczek Natalia, Grabelus Natalia, Wycisk
Zuzanna, Reichel Dominika- Musioł Aneta, dolany Jessika, Karpa Do
minika, Piwowarczyk Paulina, Sznajder Anna, Legrand Celestyna, Ber
Agata, Zimon Karolina, choc nie tw tyscy są na 'djęciu.

„Eureka” - dla pasjonatów fizyki
12 marca uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie
Fizycznym „Eureka” przeprowadzanym
przez Stowarzyszenie Upowszechniania
Wiedzy i Kultury Regionalnej w War
szawie. “Stowarzyszenie to od wielu lat
prowadzi wraz z renomowanymi warszaw
skimi uczelniami wyższymi, takimi jak
Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk
Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego czy Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, współpracę merytorycznąw zakresie organizacji konkursów
edukacyjnych.
Celem Konkursu Fizycznego „Eureka” jest
utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych
i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywi
zacja miłośników fizyki, poprzez dalsze
rozwijanie ich umiejętności.
Konkurs adresowany jest do uczniów
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i przeprowadzony jest jednocześnie
we wszystkich województwach.
Trzydzieścioro uczniów z klas I Tot, II
Tot a, 111 Tot, I Tmtel, II Tmel, II Tmtż,
III Tmag, III Tek b, I Tg, II Tg, i III Thot
z zapałem przystąpiło do rozwiązania 30
pytań testowych i jednego opisowego.

Niecodzienna lekcja
wychowawcza

Mam nadzieję, że udział w konkursie był
dla uczestników sprawdzianem umiejętno
ści, dostarczył rozrywki umysłowej oraz
przyczyni się do popularyzacji i pogłębia
nia wiedzy z zakresy tak przecież ciekawej
fizyki, a w przyszłym roku szkolnym
jeszcze liczniej będziemy reprezentować
naszą szkołę w kolejnej edycji konkursu.

Serdecznie dziękuję za czynne uczest
nictwo w konkursie wszystkim uczniom.
Z niecierpliwością będziemy czekać na
rezultaty i liczymy na wysokie wyniki
uczestników konkursu. Wyniki zostaną
przekazane do szkoły do 30 maja.

Szkolny Organizator Konkursu
Katarzyna Uchańska - Łukasik

Licealiści i gimnazjaliści z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w przededniu
wiosny zakończyli projekt „Elementarz
Korczaka”. Przedsięwzięcie, inspirowane
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,
włączyło do rozmów na temat dzieci,
młodzieży oraz ich praw uczniów z całej
Polski.
Było zatem wspólne czytanie „Pa
miętnika” Starego Doktora, były lekcje
wychowawcze, były projekty edukacyjne
w gimnazjum i liceum. Biblioteka szkol
na stała się miejscem, gdzie narodził się
pomysł wystawy pamiątek związanych z
bohaterem ostatnich tygodni, pierwszym
rzecznikiem praw dziecka, pedagogiem,
lekarzem, oficerem wojska polskiego, czyli
Korczakiem.
Efektem prac wielu osób stała się
prezentacja sylwetki Korczaka w trzech
odsłonach- historycznej, literackiej i
filmowej. Narratorami opowieści o twór
cy Króla Maciusia I stali się laureaci

ogólnopolskiego festiwalu „Wirtualny
Elementarz”, na co dzień drugoklasiści w
gimnazjum i maturzyści. Nieznana dotąd
postać Henryka Goldszmita (tak brzmi
właściwe nazwisko Korczaka) stała się
kimś, kogo warto posłuchać, poczytać,
obejrzeć. Czarno-białe fotografie- pamiątki
po Starym Doktorze- ożyły w wyobraźni
uczniów, którzy redagowali swoje listy do
Korczaka.
Dziś, w XXI wieku, kiedy wrażliwość
staje się słabością a pomoc innym tc
naiwność, młodzi „uczniowie” Korczaka
potrafią zanotować takie słowa: :„Pisząc
do Pana, myślę, jak ważną postacią jest
Pan dla nas. I jest mi przykro, że n gdy
wcześniej nie słyszałam o Panu” albo „Nie
uciekłeś, chociaż mogłeś. Nie opuściłeś
swych podopiecznych, chociaż nie byli
nawet Twoimi własnymi dziećmi. Wołałeś
umrzeć z nimi, żeby jak najmniej bali się
w tej chwili”.

Dorota Maćkula

Słów kilka o obrzędach wielkanocnych
Święta wielkanocne obchodzone są w

Aresie wiosennym, kiedy przyroda budzi
się do życia, słońce świeci coraz inten
sywniej, rośliny zaczynają się rozwijać,
ptaki powracają z dalekich wędrówek, by
założyć gniazda. Ta rodząca się na nowo
przyroda powoduje, iż obrzędy mają dwie
formy istniejące nierozerwalnie: rolniczą i
chrześcijańską.

Marzanna i gaik
Pierwsze wzmianki o obrzędzie ma
rzanny i gaiku pojawiły się w relacjach ba
daczy folklorystów już w XVIII w. Marzan
na była kukłą kobiety wykonaną ze słomy
oznaczała bezpłodność), symbolizującą
z mę, którą sadzano na konia i wieziono do
najbliższej wody, gdzie jąpalono i topiono.
Co ciekawe, jak pisze Jerzy Pośpiech,
marzannę określano również mianem
gaiku Nazwa ta kojarzy się potocznie z
zielonym drzewkiem (iglastym), z którym
fczestnicy palenia marzanny wracali do
wsi. Całość stanowiła wyraźne nawiązanie
do mitycznego drzewa życia. Do drzewka
przywiązywano czerwone wstążki i jajka,
symbolizujące płodność i życie.

Niedziela Palmowa
Na tydzień przed Wielkanocą święco
no palmy, na pamiątkę wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy. Palmy wykonywano z
rozkwitłych gałązek wierzby - kokocyny,
które symbolizują życie, a mają zapewnić
dobrobyt, żywotność i płodność. Stąd
zwyczaj smagania się palmami, połykania
baz' -zabezpieczającego przed chorobami.
Palmy zatykania również za święte obrazy,
po to aby ustrzec dom przed piorunami. Z
poświęconych pęków wierzby wykonywa
no także krzyżyki, które wstawiano w za
gony pól, co miało zagwarantować urodzaj
i ochronę przed klęskami żywiołowymi.

Wielki Tydzień - Środa
W żurową strzodę w obrębie gospodar
stwa wykonywano wielkie porządki, gro
madzono wszelkie śmieci, które podobnie
iak miotły - skrobaczki - palono, biegając
po polach. To przykład magii zapewniającej
dobre plony zbóż. W okolicach Strzelec
rozpoczynano zwyczaj od obserwacji Góry
św. Anny, na której, na pamiątkę szukania
Jezusa w ogrodzie Getsemane, pasterze
zapalali ognie. Zwyczaj porządkowania
odnosi się do przywracania reguł w świecie,
nozbycia się balastu uniemożliwiającego
iporząuKowanie rzeczywistości według
prastarych prawideł.

Wielki Czwartek
W dniu tym w niektórych miejsco
wościach Opolszczyzny palono, topiono
lub zrzucano z wieży słomianą kukłę ju
dasza. Innym zwyczajem było chodzenie
Jtłopców z kołatkami, klekotkami, które
ustępowały skrępowane kościelne dzwo
ny, a miały oznajmiać ludziom z całej wsi
zdradę Judasza. W niektórych rejonach w
kościele miał miejsce zwyczaj mycia nóg
starcom. Taki sam obrzęd odprawiano w
domach, kiedy dzieci myły nogi rodzicom
lub dziadkom. W ramach rewanżu dzieci
otrzymywały łakocie. Po myciu nóg woda
musiał sama wyschnąć na stopach, co miało

Kroszonka opolska

zapewnić zdrowie, ale i zabezpieczyć
przed złodziejstwem.

Wielki Piątek
W dniu tym należało wyruszyć o świ
cie do strumienia, rzeczki w celu umycia
się. Idąc w obie strony należało zachować
milczenie. Woda musiała sama wyschnąć,
co miało chronić przed wszelkimi choroba
mi skóry. Po powrocie do domu trzeba było
koniecznie napić się tatarczówki - wódki z
korzenia tataraku, bo w tym dniu Pan Jezus
zakosztował goryczy.
W Wielki Piątek pozyskiwano w lesie
drewno, które później służyło do wyrobu
narzędzi rolniczych. Powszechnie wie
rzono, że wówczas osiągało największą
twardość.
W kościele odbywało się ucałowanie
krzyża w Bożym Grobie, za co dzieci
otrzymywały od dorosłych tyty z łakocia
mi.

Wielkanoc
Po powrocie do domu z rezurekcji
rodzina spożywa śniadanie wielkanocne,
które rozpoczyna się od składania sobie
nawzajem życzeń i dzielenia się jajkiem.
Zwyczaj ten pojawił się na Opolszczyżnie
dopiero po II wojnie światowej, wraz z
przybyciem repatriantów. Podczas śniada
nia na stołach królująwędliny koniecznie
przegryzane chrzanem, na pamiątkę
cierpień Jezusa na krzyżu (pojenie octem
i żółcią).
Ze świętami wiążąsię również zabawy
związane z jajkiem. Dwie najbardziej po
pularne to: stukanie się jajkiem o jajko czy
li tzw. walatka. Zwyciężało w niej dziecko,
którego jajko nie uległo stłuczeniu. Druga

Wielka Sobota
W dniu tym święcono ogień, wodę i pokar
my. Ksiądz zapalał świecę paschalną a od
niej ludzie kawałki drewna, które zabierali
do swych domów, aby nowy ogień zapalić
w piecu. Z małych szczapek robiono też
krzyżyki, żeby wtykać je w dachy domów
i stodół, jak również w pole, by chroniły
od gradu. Poświęcona w kościele woda
miała również zastosowanie w lecznictwie
ludowym, magii meteorologicznej oraz
zabiegach oczyszczających,.zwłaszcza
tych które odpędzają zło. W Strzeleckiem
każdy z domowników musiał się napić
święconej wody.
Kolejnym zwyczajem było święcenie
pokarmów. Jak pisze Dorota Simonides,
cytując XIX-wiecznego badacza folklo
rystę, zwyczaj ten w drugiej połowie XIX
w. zanikał. Święcenie pokarmów stało się
bardzo popularne po 1945 r., kiedy to na
tereny Opolszczyzny przybyli repatrianci z
różnych regionów Polski. W tradycyjnym
koszyczku wielkanocnym umieszcza się
zazwyczaj jajka, chleb, masło, wędliny,
babkę, chrzan, sól.
Jednym z najważniejszych składników
święconki jest jajko. Jak twierdzi Jerzy
Pośpiech sposoby pisania jaj woskiem były
znane przez Słowian już we wczesnym
średniowieczu. Fakt ten potwierdzają
badania archeologiczne przeprowadzone
na opolskim Ostrówku (IX w.). Jajko jest
symbolem życia, bowiem z niego wykluwa
się kurczak - nowe życie. Warto przy
pomnieć, iż na Śląsku Opolskim istnieją

trzy podstawowe techniki zdobienia jaj
wielkanocnych: kroszonkarska (technika
drapania), pisankarska (pisanie na jajku
woskiem) oraz oklejanie (ozdabianie jajka
rdzeniem sitowia). Mimo, że technika
drapania jaj to stosunkowo nowa moda
w zdobnictwie, jednakże to właśnie kro-,
szonkarstwo uprawia najwięcej opolskich
twórczyń ludowych. Na kroszonkach wy
drapuje się motywy zdobnicze w postaci
kwiatów i szlaczków, które równomiernie
opasują całą powierzchnię jajka. Na
pisankach za pomocą szpilki lub kiski,
wykonuje się wzory w formie trójkątów,
kratek i rozet oraz zwierząt takich jak
Opolska kroszonka na strusim jaju

koń i jeleń wyraźnie nawiązujących do
symboliki solarnej i agrarnej. Technika
ta jest bardzo rozpowszechniona wśród
licznej grupy repatriantów, przybyłych po
II wojnie światowej zKresów Wschodnich.
Warto wspomnieć, że znany twórca ludo
wy Jerzy Lipka rozpowszechnił technikę
kroszonkarską, ale i pisanka nie była mu
obca, bowiem przed 1945 rokiem w podopolskich wsiach też je wykonywano.
Jaja barwiono w barwnikach po
chodzenia roślinnego: korze dębu, olszy,
brzozy - kolor brązowy, czarny; łupinach
cebuli - różne odcienie żółtego do brązu;
pędach młodej pszenicy lub żyta - jasno
zielony. Współcześnie kroszonki barwi się
farbami do tkanin lub tuszem.

Pisanka huculska

zabawa polegała na kulaniu jajka po
niewielkiej ziemnej górce. Wygrywała ta
osoba, której jajko wpadło w specjalnie
uformowany dołek w ziemi (duckę).

Poniedziałek wielkanocny
Drugi dzień Wielkanocy był bardzo rado
sny, obfitował w liczne zabawy, głównie
był to śmigus-dyngus. Obrzęd ten składa
się z dwóch części. Dygować - znaczyło
otrzymywać wykup natomiast śmigus to uderzanie witką wierzbową. Obijanie
witkami miało dać kobietom siłę. Dyngowanie to również oblewanie młodych
kobiet wodą (woda w tym przypadku
symbolizowała żywioł niezbędny do za
płodnienia). Duża częstotliwość oblewania
panny świadczyła o jej atrakcyjności. W
zamian dziewczyny powinny ofiarować ka
walerom kruszonki. Ich kolorystyka miała
najczęściej określone znaczenie. Osobie
umiłowanej panny wręczały kroszonki w
kolorze czerwonym
Współcześnie śmigus-dyngus przybie
ra charakter zabawy popularnej zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży.
Śląskie zwyczaje wielkanocne wy
glądały podobnie jak te obchodzone w
innych regionach Polski. Znawcy tematu
wskazują na wegetacyjny charakter tych
świąt, jak również na asymilację pier
wiastków należących do pradawnych
przedchrześcijańskich wierzeń i połączenie
ich z chrześcijańską liturgią. Dzięki temu
zjawisku obrzędy te w różnych, nieraz
nieco zmienionych formach przetrwały do
dziś.

Izabela Jasińska

Nasza jedenastka
. najlepszych
Od ponad 20 lat organizowany jest
plebiscyt „Najlepsi z najlepszych”, hono
rujący osiągnięcia sportowców niepełno
sprawnych. To dzieło ks. Zygmunta Lubienieckiego, który choć od lutego tego roku
nie pełni już funkcji kapelana środowiska
sportowców Opolszczyzny, to jednak, jak
zapewnia, sportowcami niepełnosprawny
mi nadal się będzie zajmował.
Czternastego marca w Zdzieszowicach
odbyło się podsumowanie ubiegłorocznej
edycji plebiscytu. Wśród ponad setki wy
różnionych sportowców aż 11 to młodzież
z naszego powiatu. Oczywiście wszyscy
zjawili się tam z opiekunami i rodzicami.
W takich chwilach nie może zabraknąć bli
skich i tych, którzy prowadzą do sukcesów.

Laureatami plebiscytu
„Najlepsi z najlepszych 2012” zostali:
z DPS Kadłub: Piotr Bosy (opiekun Wie
sław Biela) i Wiesław Kaziród (opiekun
Helena Griner), z DPS Zawadzkie: To
masz Kozicki (opiekun Krystyna Malik)
i Mariusz Piekarski (opiekun Bożena
Rybicka), z ZSS Zawadzkie: Marcin Kias
(opiekun Artur Walkowiak) i Mariola
Suchanek (opiekun Piotr Nawrot), z ZSS
Strzelca Opolskie: Dominik Jeleń (opie
kun Wojciech Mielnik) i Piotr Pzionka
(opiekunvAgata Zalejska), z SOSW: Anna
Czaja (opiekun Ewa Kubiszom), Krzysztof
Selcer (opiekun Tomasz Siciak) i Denis
Bóhn (opiekun Marek Walkowiak).

Serdetznie wszy stkim gratulujemy
i żvczymv wielu kolejnych sukcesów!

Jak się pracuje
z zawodnikiem
niepełno sprawnym?
- trudne pytanie, ponieważ zawsze pra
cowałam tylko z dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawnością intelektualną i
ruchową. Moja codzienna praca to lekcje
wychowania fizycznego, dodatkowe tre
ningi przed konkretnymi zawodami. Tak
można by zakończyć, gdyby nie pewien
ważny szczegół...W naszej szkole działa
klub „Szczygły”, należący do Stowarzysze
nia Olimpiad Specjalnych Polska. Dzięki
temu dzieci mogą brać udział w zawodach
i imprezach organizowanych przez to
Stowarzyszenie.
Każdy uczeń (nawet ten najmniej
sprawny) może znaleźć dyscyplinę dla
siebie, np. teraz przygotowujemy się do
Programu Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) przeznaczonego dla osób
najmniej sprawnych fizycznie.
Nasi uczniowie biorą udział w zawo
dach lekkoatletycznych, jeździe konnej,
tenisie stołowym, biegach przełajowych,
kolarstwie, bowlingu, boocce, koszyków
ce, piłce nożnej, hokeju halowym
Dzięki udziałowi w zawodach mająszansę
zobaczenia ciekawych miejsc, a także
uczestniczenia w obozach rehabilitacyjno
- sportowych.
W tym roku szkolnym „Szczygły” re
prezentowały województwo opolskie w III
Ogólnopolskim Turnieju Bocce Olimpiad
Specjalnych w Krakowie zdobywając I
miejsce w grze pojedynczej i zespołowej,

mieliśmy też reprezentanta na VI Ogól
nopolskim Mityngu Lekkoatletycznym
Olimpiad Specjalnych w Koninie (zajął I
miejsce w biegu na lOOm). W poprzednim
roku nasza drużyna z hokeja halowego
brała udział w Ogólnopolskich Zimowych
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Kiel
cach.
Najpiękniejsze w sporcie niepełno
sprawnych intelektualnie jest to, że każdy
zawodnik zostaje doceniony, nawet ten,
który jest na ostatnim miejscu (za pierwsze,
drugie, trzecie miejsce sąmedale, za kolej
ne plakietki). Dla dzieci najważniejszy jest
udział i rywalizacja, a nie zajęte miejsce,
zgodnie z treściąprzysięgi składanej przed
każdymi zawodami: „Pragnę zwyciężać,
lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech
będę dzielny w swym wysiłku”.
Słowa te są prawdziwe i autentyczne,
dzielności moim zawodnikom nie brakuje.
W ślad-za osiągnięciami sportowy
mi idą wyróżnienia, stąd nasz udział w
Plebiscycie „Najlepszy z najlepszych” i
obecność naszych zawodników na gali
plebiscytu.
„Jak się pracuje?”... życzyłabym
każdemu nauczycielowi czy trenerowi tak
wspaniałych, chętnych i zdyscyplinowa
nych zawodników.

Agata Zalejska - nauczyciel wych.
fizycznego ZZS w Strzelce Op

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO
działając na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z dnia 2010r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/250/12 Rady Powiatu Strze
leckiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”

ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA WSPARCIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH:
I.

Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Strze
leckiego z elementami sportu, edukacji i rekreacji.
- kwota dotacji: 5 000 zł
II. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
- kwota dotacji: 5 000 zł
III. Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne,
wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań różnymi rodzajami sztuki
wśród mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, aktywny udział w wydarzeniach
kulturalnych.
- kwota dotacji: 5 000 zł

1)
1.

2.

3.

Formy realizacji zadań.
W ramach zadania Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży
z Powiatu Strzeleckiego z elementami sportu, edukacji i rekreacji będą wspie
rane działania skierowane do dzieci i młodzieży z Powiatu Strzeleckiego o
charakterze:
- nie obozowych turnusów letnich dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza pocho
dzących z rodzin ubogich,
- wycieczek rekreacyjno - turystycznych,
- różnych przedsięwzięć artystycznych,
- konkursów plastycznych, technicznych,
- gier i zabaw, również plenerowych,
- edukacji poprzez zabawę,
- propagowania zdrowego stylu życia np. sport jako alternatywa dla negatyw
nych postaw, zachowań,
- zajęć o charakterze profilaktyki uzależnień pogadanki, wizualizacje,
- zajęć sportowych np. nauki pływania, biegów na orientację itp.
- zajęć kulturalno - edukacyjnych np. projekcje filmowe, inscenizacje teatralne.
W ramach zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej będą
wspierane działania skierowane do mieszkańców Powiatu Strzeleckiego o
charakterze:
- zajęć wprowadzających elementy gry zespołowej w zależności od trenowanej
dyscypliny sportu,
- imprez sportowo-rekreacyjnych,
- uczestnictwa reprezentacji sportowych powiatu w zawodach regionalnych
i ogólnopolskich,
- treningów dla dzieci i młodzieży,
- turniejów, mistrzostw,
- promocj i kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdo Inionej
sportowo,
- w ramach zadania nie będzie wspierane uczestnictwo klubów sportowych
w rozgrywkach ligowych.
W ramach zadania Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców
Powiatu Strzeleckiego w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzycz
ne, plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań
różnymi rodzajami sztuki wśród mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, aktywny
udział w wydarzeniach kulturalnych będą wspierane działania skierowane do
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego o charakterze:
- teoretycznych i praktycznych zajęć muzycznych - gra na instrumentach,
śpiew, taniec, nauka nut,
- koncertów, recitali i występów o charakterze muzycznym,
- spotkań z artystami związanych z edukacją kulturalną,
- konkursów obejmujących tematykę szeroko pojmowanej sztuki,
- przedstawień i zajęć teatralnych,
- organizacji plenerów malarskich czy rzeźbiarskich.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
2.1. Na realizację powyższych zadań przeznacza się sumarycznie kwotę 15 000 zł
zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/268/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2013. Kwota
przeznaczona na realizację poszczególnych zadań może ulec zmniejszeniu w
przypadku stwierdzenia, iż‘zadanie można zrealizować niższym kosztem na
kładów finansowych bądź w przypadku innych ważnych przyczyn związanych
z koniecznością pomniejszenia wydatków ponoszonych z budżetu powiatu
na zadania publiczne, a niemożliwych do stwierdzenia w trakcie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert.
2.3. Wnioskowana w ofercie kwota dotacji nie może być wyższa od ogłoszonej w
otwartym konkursie ofert na dane zadanie.
3) Zasady przyznawania dotacji.
3.1. W przypadku wyboru ofert, zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia
zadania.
3.2. Dotacja zostanie przekazana oferentom, którzy wykażąw ofercie największą
zgodność proponowanego zadania z kryteriami podanymi w pkt.6.
3.3. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowego wkładu własnego
na poziomie co najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji.
3.4 W wyniku realizacji zadania wartość zadeklarowanego finansowego wkładu
własnego nie może ulec zmniejszeniu w odniesieniu do deklarowanej kwoty
w ofercie.
3.5 Dotacja będzie przekazana zgodnie z trybem określonym w podpisanej umowie.
3.6. Dotacja może zostać przyznana jedynie podmiotowi wymienionemu w Ustawie
o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
(Dz.U. z dnia 2010r., Nr 234, poz.1536 z późn.zm.), jeśli jego cele statutowe
obejmują działalność w zakresie zadania, o którego wsparcie się ubiega.
3.7. Niewykorzystane dotacje należy zwrócić na rachunek bankowy Starostwa Strze
leckiego do 14 dni po upływie terminu realizacji zadania objętego podpisaną
umową. Od kwot niewykorzystanych dotacji i nie zwróconych w/w terminie
będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
począwszy od dnia następującego po terminie zwrotu określonego w umowie.
3.8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji zada
nia w stosunku do warunków zawartych w umowie zarówno pod względem
rzeczowym, jak i finansowym zadania, np.: wydatkowanie środków niezgodnie
z ich przeznaczeniem, wydatkowanie niegospodarne i nieuzasadnione bądź
samowolne zmiany w zakresie programowym, Zarząd Powiatu zastrzega sobie
prawo do wstrzymania finansowania zadania i wystąpienia o zwrot dotacji wraz
z odsetkami jak za zaległości podatkowe.
3.9. Koszty poniesione przez oferenta związane z zadaniem a poniesione przed
podpisaniem umowy nie są przedmiotem dotacji.
3.10. Koszty pokrywane z dotacji:
a) materiały promocyjne, informacyjne i edukacyjne,
b) wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, warsztaty, honoraria artystyczne
i naukowe,
c) wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących zadanie,

d)
e)
f)
g)

h)

obsługa finansowa zadania - nie więcej niż 5% przyznanej dotacji,
koszty utrzymania biura podmiotu poniesione podczas realizacji zadania,
tj. czynsz, media, telefon - nie więcej niż 5% przyznanej dotacji,
koszt najmu obiektów i sprzętu w celu przeprowadzenia zadania,
zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zadania do 10 % przyznanej
dotacji,
nagrody w konkursach.

4) Warunki i termin realizacji zadań.
4.1. Dotacja będzie przyznana na zadania rozpoczynające się nie wcześniej niż 10
maja 2013 roku.
4.2. Zadanie należy zrealizować nie później niż do 31 grudnia 2012 r.
4.3. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych upły
wa w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania zawartej w umowie.
4.4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z warun
kami przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w umowie.
5) Warunki, termin składania ofert oraz tryb ich rozpatrywania.
5.1. Oferty należy przygotować nas drukach zgodnie ze wzorem określonym w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 201 Or.
(Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania.
5.2. Wzór oferty oraz wzór umowy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej powiatu w dziale NGO www.powiatstrzelecki.pl
3. Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa, której wzór dostępny jest
w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu w dziale NGO www.
powiatstrzelecki.pl Oferty należy składać do dnia 9 kwietnia2013 r. do godziny
15:30.
4. Oferta nie będzie brała udziału w konkursie, jeśli:
- jest niekompletna,
- została złożona po upływie wyznaczonego terminu (decyduje data wpływu),
- została złożona wraz z załącznikami na innych drukach,
- zawiera istotne uchybienia względem wymogów formalnych,
- oferent nie jest uprawniony do ubiegania się o dotację,
- zawarte w ofercie działania są niezgodne z zadaniem wytyczonym w kon
kursie.
5.5. Decyzja o odrzuceniu oferty lub o nie przyznaniu dotacji jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
5.6. Oferty można przesyłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach
na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na zadanie: Należy wskazać tytuł zadania publiczne
go zgodnie z ogłoszeniem i ze składaną ofertą.
Nie otwierać do dnia 9 kwietnia 2013”.
5.7. Oferty wraz z załącznikami należy nadesłać lub złożyć w 1 egzemplarzu.
5.8. Nadesłane bądź złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
5.9. Wraz z ofertą należy przesłać następujące załączniki (oryginał lub kopia po
twierdzona „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania organizacji):
a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji,
b) statut podmiotu,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 (bilans, rachunek wyników?
zysków i strat, informacje dodatkowe), a w przypadku ich braku - sprawozdania
za rok 2011 wraz z zaświadczeniem o złożeniu sprawozdań za rok 2012 - w przy
padku otrzymania dotacji, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zaś w przypadku,
gdy rok bilansowy danej organizacji nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym
dopuszczalne jest złożenie zatwierdzonego sprawozdania merytorycznego i
finansowego za 2011 rok, a w przypadku otrzymania dotacji, w późniejszym
terminie należy uzupełnić ofertę o aktualne, zatwierdzone sprawozdania za rok
2012,
d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera,
e) ewentualne rekomendacje.
5.10. W przypadku ubiegania się o dotację na wsparcie realizacji kilku zadań
konkursowych należy złożyć oddzielne wnioski ofertowe na każde zadanie
odrębnie wraz z wymaganymi załącznikami.
5.11. Oferta nie może dotyczyć działań, których realizacja już się rozpoczęła, bądź
których realizacja rozpocznie się przed podpisaniem umowy.
5.12. W ofercie należy wskazać termin związania ofertą który nie może być krótszy
niż do dnia rozpoczęcia realizacji zadania zgodnie z harmonogramem oferenta.

6) Kryteria stosowane przy wyborze oferty.
1. Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane w szczególności następujące kry
teria:
- zgodność merytoryczna oferty ze wskazaniami zawartymi w ogłoszeniu:
- zgodność oferty z zadaniami publicznymi realizowanymi przez powiat strze
lecki, a określonymi szczegółowo w „Programie Współpracy z Organizacja
mi Pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2013” - dostępny na stronie www.powiatstrzelecki.pl w
dziale NGO
- montaż finansowy zadania,
- atrakcyjność proponowanego programu realizacji zadania,
- program profilaktyczny - jeśli dotyczy,
- posiadane zasoby osobowe adekwatne do proponowanego zadania,
- zagwarantowane zasoby lokalowe i rzeczowe adekwatne do proponowanego
zadania,
- zaproponowana różnorodność form realizacji zadania,
- liczba beneficjentów docelowych zadania,
- efekty realizacji zadania i ich mierzalność,
- dotychczasowe projekty zrealizowane w oparciu o zewnętrzne źródła finan
sowania,
- powiązanie wyboru grupy docelowej z zadaniami własnymi powiatu wska
zanymi w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- struktura odbiorców i wyjaśnienie celowości jej doboru,
- doświadczenie w realizacji zadań analogicznych.
7)

Informacja o wysokości dotacji przyznanych w roku 2012.

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO
ORAZ NAZWA ORGANIZACJI,
KTÓRA OTRZYMAŁA DOTACJĘ

KWOTA
DOTACJI

Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży
z powiatu strzeleckiego z elementami sportu, edukacji i
rekreacji STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI STANISZCZE MAŁE

6 000,00 zł

Popularyzacja i organizacja sportu drużynowego AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ ZAWADZ
KIE

6 000,00 zl

Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców Po
wiatu Strzeleckiego w życiu kulturalnym - edukacja poprzez
zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne
- rozwijanie talentu i zainteresowań różnymi rodzajami sztuki
wśród mieszkańców powiatu strzeleckiego, aktywny udział
w wydarzeniach kulturalnych STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA

3 000,00 zl

Propagowanie kultury - obyczajów i tradycji - mniejszości
narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie Powiatu
Strzeleckiego TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEM-

4 000,00 zl

CÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
Popularyzacja i organizacja sportów sztuki walki KLUB KARATE “N1DAN” Z ZAWADZKIEGO

2 000,00 zl

Organizacja różnej formy wycieczek dla małych i dużych
mieszkańców powiatu strzeleckiego celem poznania bogactwa
przyrodniczego, architektonicznego i historycznego powiatu
strzeleckiego i okolicy STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 393,00 zl

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna - zwiększenie
świadomości zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, asymila
cja chorych w środowisku, zajęcia służące poprawie zdrowia
i kondycji wraz z rehabilitacją

4 99",00 zl

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W ŻĘDOWICACH
OGÓŁEM DOTACJE

29 390,00 zl

8) Dodatkowe wymagania i regulacje końcowe.
8.1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na internetowej
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Strzeleckiego i wywieszone
w siedzibie starostwa nie później niż do dnia 15 maja 2013 r.
8.2. Oferent, który wygra konkurs zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku
konkursu. Z dotowanym zostanie podpisana stosowna umowa.
8.3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do stosowania Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223.
poz. 1655 z późn. zm.)
8.4. Podpisanie umowy nastąpi we wcześniej uzgodnionym ze stroną terminie.
8.5. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy Zarząd
Powiatu może przeznaczyć dotację na inną wyłonioną w drodze konkursu
ofertę lub ogłosić nowy otwarty konkurs ofert.
8.6. Szczegółowych informacji w zakresie interpretacji postanowień konkursu
udziela: Zespół ds. Promocji Powiatu, nr tel. 77 4401 713, pok. 310.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego do wzięcia udziału w
obradach
KOMISJI KONKURSOWEJ
oceniającej oferty złożone
na realizację zadań publicznych.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz U. Nr 96, poz 873, zpóźn. zm.2) oraz UchwałąNrXXVII/250/12
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia
“Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku
2013 " w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób re
prezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust
3 biorących udział w konkursie.
Zgłoszenia do Komisji Konkursowej przyjmowane są

do dnia 2 kwietnia 2013
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, pokój 310, tel. 77 4401 713
mail: joanna.koszela@powiatstrzelecki.pl
Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopol skie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
teł. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel.77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337,774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadJub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel.77 4622011
e-mail: dpszawadzkje@poczta.frn.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie
tel.77 4616430,
e-mail: lozawąd^ig@wodip^pfilŁpl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel.77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola Publicznego w Dziewkowicach, ul. Strzelecka 1,
Przedszkola Publicznego w Rozmierce, ul. Strzelecka 33,
Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie, ul. Powstańców Śląskich 26,
Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach , ul. Szkolna 1,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej, ul. Toszecka 19,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce, ul. Szkolna 3,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej, ul. Kościelna 40.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w paragrafach: 1,2,3,5
i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U.
z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.)
II.

Oferta osoby przystępującej do konkursu ma zawierać:

1)

uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola
publicznego, publicznej szkoły podstawowej lub zespołu placówek oświatowych (odpowiednio);
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: stażu
pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, stażu pracy dydaktycznej - w przypadku na
uczyciela akademickiego oraz stażu pracy, w tym: na stanowisku kierowniczym - w przypadku
osoby niebędącej nauczycielem;
oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w punkcie 3;
oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego tub postępowanie dyscyplinarne;
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowa
niem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i ust.3a ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm) - w
przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) lub w art. 140 ust.l ustawy z dnia Tl lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

Zespól Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

13)

Zespół Szkól Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel.77 4615473
e-maii: s2kolneschronjsko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel.77 4613291-95
wnail
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.goy.pl

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Kolo Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie.
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/461 23 20;
tel kom. 604 540 492
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

11)

12)

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel.77 4612882
e-mail: gimspeci@tlen.pl

Procedury nadawania tytułu
„Zasłużony
dla Powiatu Strzeleckiego”

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

14)

15)

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym oraz ew. z
numerem tel. kontaktowego i - odpowiednio - z dopiskiem:
Konkurs na stanowisko dyrektora___________
(należy podać nazwę przedszkola, szkoły podstawowej lub zespołu placówek oświatowych),
w terminie do 8 kwietnia 2013 r., do godziny 15.00, na adres:

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. pisemną zgodę osoby na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz zgodę na przetwarzanie w tym
celu jej danych osobowych,
7. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.
Do wniosku należy dołączyć zdjęcia, artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, itp. potwierdzające
osiągnięcia kandydata, które w istotny sposób pracą społeczną przyczyniły się do rozwoju powiatu,
gminy lub jednostki w której działa, wzbogacając dorobek Powiatu Strzeleckiego w następujących
kategoriach: życie społeczne, gospodarka, kultura, samorządność.
W przypadku, gdy wnioskodawcami będzie: 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego, składają
podpisy na zbiorczej karcie podając imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wskazująpełnomocnika
do ich reprezentowania w postępowaniu o nadanie tytułu.
Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. (na adres
Starostwo Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub za pośrednictwem elektronicznej
skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego (www.bip.powiatstrzelecki.pl) “w terminie do dnia 30
września danego roku.
Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę tytułu „Zasłużony dla
Powiatu Strzeleckiego”.
Osoby uhonorowane wyżej wymienionym tytułem otrzymują pamiątkowe dyplomy podczas corocznej
Gali Noworocznej.
Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne sąna stronie internetowej www.powiatstrzelecki.
pl w zakładce konkursy i patronaty.

Zmiany w kursach PKS
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna
informuje, że z dniem 02.04.2013 r. ze względu na niską frekwencję wprowadza
następujące zmiany w rozkładzie jazdy autobusów:
1

Kurs relacji Strzelce Op. - Sławięcice z godz. 6.40 zostaje przyśpieszony o 15 minut
(odjazd ze Strzelec Op. o godz. 6.25)
i skrócony do Ujazdu. Kurs ten jest skomunikowany w Ujeździe
o godz. 7.00 z kursem relacji Niezdrowice - Kędzierzyn - Koźle d.a.
wykonywanym przez Veolia Transport Kędzierzyn - Koźle.

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich,
47-100 Strzelce Opolskie; ul. Wałowa 5

2.

Kurs relacji Sławięcice - Strzelce Op. z godz. 8.40 zostaje odwołany.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Strzelec Opolskich.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomień i
indywidualnie.

3.

Kurs relacji Kędzierzyn - Koźle d.k. - Strzelce Op. przez Ujazd, Zimną Wódkę z godz.
6.30 zostaje skrócony i rozpoczyna się z Ujazdu o godz. 7.00.

4.

Kurs relacji Strzelce Op.-Kędzierzyn-Kożłe d.k. przez Górę Św.Anny, Leśnicę, Zdzie
szowice z godz. 5.00 zostaje odwołany.

STAROSTA STRZELECKI

W najbliższym czasie nie przewiduje się zmian i likwidacji kursów relacji Strzelce Opolskie
- Zawadzkie

stosownie do art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro
dowisko (Dz.U. Nr 199, poz.l227z2008r.zpóźn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację
o wydaniu dnia 18-03-2013r. na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z 0.0. w
Zawadzkiem przy ul.Swierklańskiej 2, decyzji administracyjnej Nr 77/13 zmieniającej decyzję nr
207/07 z dnia 28-05-2007r. w części dot. projektu budowlanego w zakresie zmiany odcinków tras
kanalizacji sanitarnej w ulicach Ks.Wajdy, Polnej, Torowej (fragment), Powstańców Śl. (fragment),
K. Miarki, Sosnowej, Szkolnej - w m. Kielcza, oraz budowy dodatkowych przepompowni ścieków
wraz z rurociągami tłocznymi i ich zasilaniem elektroenergetycznym - Etap II zmian: na działkach nr
330, 329 - ark. 2 oraz na działkach nr 727, 697, 782, 756/3, 756/2, 764/1, 697, 579/2, 580/2, 646/6,
647/2, 621/14, 644/6, 2162, 606/8, 2164/5, 581/2, 601, 600/2, 2119, 566/4, 606/11, 2161, 617/3,
617/1, 849, 852/2, 870, 2166, 587, 614/1, 832/8 ark. 3.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, Wydział Architektoniczno-Budowlany,
ul.Jordanowska 2, pokój nr 212 (w godz. pn. 800-1600, wt.-pt.730- 1530)
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Uwaga’
Bardzo uprzejmie prosimy wszystkich przychodzących do starostwa o zamykanie drzwi wejścio
wych. Zima wprawdzie już się skończyła (przynajmniej ta kalendarzowa), ale ciągle zimno daje
się we znaki paniom pracującym w recepcji starostwa.
W ich imieniu - serdecznie dziękujemy.

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

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel.+48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734,735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741,742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Tel. wew : 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespól Kontroli
Teł. wew.: 705.

PUNKT
INFORMACYJNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPE.iSKt FUMOUSZ
ROZWOJU REffiONALMOO

MASOOCWA SrWKiA 5K5JNOŚCI

Prpjekt jestfinansowany 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.

Nie daj się naciągnąć
Nierzetelne firmy udzielają nieprawdziwych informacji o możliwości uzyskania dotacji z Funduszy
Europejskich, stosując nieuczciwe praktyki polegające na sprzedaży dostępnych bezpłatnie do
kumentów i publikacji związanych z Funduszami Europejskimi. Wprowadzają również w błąd
przedsiębiorców, informując o zakresie usług świadczonych przez Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich.
Jeśli doszło do takich sytuacji - poszkodowani powinni niezwłocznie zgłosić to w najbliższej ko
mendzie policji lub prokuraturze, podając sygnatury: prowadzonego już dochodzenia przez Wydział
do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Rejonowej Policji Warszawa I (sygnatura sprawy:
KRP PG 1-3414/12), a sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście (sygnatura
sprawy: 3 Ds. 543/12/AH)

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

III Dni
Europejskie
- Perspektywy
dla Młodych
w Unii
Europejskiej

Ad multos annos!
Dostojną Jubilatką, której w tym
numerze składamy życzenia, dołączając
się do wszystkich, którze przekazywali
serdeczne gratulacje z okazji „okrągłych”
urodzin jest Pani Anna Broi, mieszkanka
Żędowic.

Jej Jubileusz 90. urodzin przypadł w
niedzielę, 24 marca.
Z gorącymi życzeniami pospieszyli
najbliższi, ale równie serdeczne składali

też goście bardziej oficjalni. Wśród nich
nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz
Powiatu Strzeleckiego. Starosta Józef
Swaczyna odwiedził Jubilatkę z kwiatami
i koszem pełnym słodkości.

Jubilatce życzymy wielu jeszcze
spokojnych i długich lat w jak najlepszym
dobrym zdrowiu, dni pełnych słońca i
szczęścia, otoczenia rodziną i gronem
serdecznych bliskich!

Przez Krzyż do Wiary...

W dniach 20 -21. 03. 2013 w CKZiU od
bywały się już po raz 3 Dni Europejskie. W tym
roku od hasłem: „Perspektywy dla młodych w
Unii Europejskiej. Celem tegorocznej imprezy
było przedstawienie młodzieży szans rozwoju
zawodowego, możliwości kształcenia się po
ukończeniu edukacji w szkole średniej i zawo
dowej. Zaproszeni prelegenci przybliżyli bardzo
praktyczne wiadomości z zakresu prowadzenia
i zakładania własnych firm oraz przedstawili
własne doświadczenia w drodze do kariery.
Pierwszy dzień przeznaczony był na
różnego rodzaju workshopy, prelekcje oraz
wykłady związane z tematem dalszego rozwoju
zawodowego, pomysłami na założenie własnej
firmy, oraz programami unijnymi, z których
mogą skorzystać przyszli biznesmeni. Na tę
okazję przybyli specjalnie: pan Georg Smuda
właściciel firmy Smuda Consalting z prelekcją
na temat prawa pracowniczego na austriackim
i niemieckim rynku pracy, była pani Izabela
Kozioł, która radziła młodzieży jak przygotować
się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak dobrze
napisać podanie o pracę. Z Politechniki Opolskiej
przybył pan dr Krystian Czernek i zachęcał do
kształcenia na PO oraz pan Piotr Kokorczak
z działu Współpracy Międzynarodowej, który
przedstawił programy unijne.
Odbyły się także warsztaty dziennikarskie
dla młodzieży z dobrą znajomością języka nie
mieckiego, które prowadził dr Rudolf Urban.
Najlepsi uczniowie udadzą się na jednodniowy
staż do zespołu producenckiego „Pro - Futura”
do Opola.
Z Urzędu Marszałkowskiego przyjechały
panie: Joanna Lisowska - Nowak oraz Anna
Bereźnicka. Pani Nowak przybliżyła młodzieży
projekty i partnerstwa zagraniczne realizowane
przez Urząd Marszałkowski a pani Bereźnicka
prowadziła warsztaty na temat: Kreatywność kluczem do sukcesu.
Przyjechał także pan z Fundacji Rozwoju
Śląska, który obszernie przedstawił możliwości
i wsparcie finansowe dla małych przedsiębiorstw.
Drugi dzień był równie bogaty co środa.
Było to podsumowanie tematu. Odbyła się
debata z udziałem zaproszonych gości. Za
szczycili nas pan Smuda Georg z firmy Smuda
Consoulting, pani Bożena Magiera dyrektor
personalny Perl Strim, pan Szczepan Kusibab,
dyrektor zarządzający firmy „Adamietz”, pan
Daniel Swaczyna spedytor międzynarodowy w
firmie Rewol oraz pan Piotr Kokorczak z Poli
techniki Opolskiej. Dyskusja dotyczyła przede
wszystkim prowadzenia firmy, predyspozycji
do wykonywania zawodów, wymieniali własne
doświadczenia ze swojej ścieżki do kariery oraz
dawali swoje rady przyszłym pracownikom oraz
właścicielom firm.
Pan Adam Koj przedstawił realizowane
projekty przez Regionalne Centrum Rozwoju
Edukacji, i projekty, z których młodzież CKZiU
może jeszcze skorzystać.
Po przerwie dyrektor PUP w Strzelcach
Opolskich przedstawił obecną sytuację na rynku
pracy dla młodych ludzi a prawnik pan Tomasz
Poluszyński mówił o prawnych aspektach pro
wadzenia i zakładania firmy.
Wszystkie działania służyły celom edu
kacyjnym. Chciałyśmy wskazać młodzież^
kierunek do dalszego samorozwoju, możliwości
finansowania nowych przedsięwzięć, wskazać,
gdzie szukać pomysłu na własny biznes oraz że
wyjazd za granicę do pracy nie jest jedyną możli
wością zarobkowania. Zależy nam na wspieraniu
lokalnego przemysłu i lokalnych inicjatyw.
Sabina Miś, Beata Czech

Inspirując się ogłoszonym przez Benedykta
XVI Rokiem Wiary Zespół Formacyjno-Zad ani o wy w Piotrówce postanowił zrealizować
projekt pt. „Przez Krzyż do Wiary”. Członkowie
Zespołu zarazili swoim pomysłem pozostałych
mieszkańców miejscowości proponując warsz
taty artystyczne prowadzone przez p. Katarzynę
Skut, Studentkę Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie.
W trakcie spotkań uczestnicy mogli zapoznać
się z technikami rzeźbienia w drewnie oraz
podstawami malowania obrazów. Tematem
przewodnim spotkań była „mój krzyż jako droga
do okrycia wiary na nowo”. W wyniku spotkań
powstało wiele cennych prac, nie tylko miesz
kańców Piotrówki, ale także z innych części
Polski i zagranicy. W trakcie wizytacji parafii
biskup ordynariusz diecezji opolskiej Andrzej
Czaja spotkał się uczestnikami warsztatów i
pogratulował inicjatywy. Miejscowi rzemieśl
nicy wykonali także kilkanaście krzyży, które
podarowali instytucjom publicznym na terenie
Gminy Jemielnica.
Zwieńczeniem projektu było spotkanie zor
ganizowane w Świetlicy Wiejskiej w Piotrówce.
Uroczystego otwarcia wystawy złożonej z prac
uczestników warsztatów oraz prezentacji doko-

nań Stowarzyszenia Haftu i Rękodzielnictwa
Artystycznego Bahamarze dokonała Przewod
nicząca Zespołu Civitas Christiana Bronisława
Latocha. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
starosta strzelecki Józef Swaczyna, wójt Gminy
Jemielnica Joachim Jelito oraz Dyrektor Oddzia
łu Okręgowego Civitas Christiana w Opolu Piotr
Sutowicz. Centralnym punktem uroczystości
był niezwykle interesujący wykład dr Anny
Sutowicz pt. „Krzyż - symbol czy rzeczywistość
zbawienia”, która wyjaśniła zebranym genezę
ewolucji symboliki Krzyża w chrześcijaństwie,
poczynając od pierwszych wieków, kiedy Krzyż
utożsamiano ze znakiem hańby (znakiem chrze
ścijan długo pozostawała ryba), poprzez wieki
średnie (Krzyż wpisany w rajskie drzewo życia,
a u schyłku pojawił się wizerunek Chrystusa cier
piącego na krzyżu, wcześniej częściej ukazywany
był Chrystus triumfujący), aż po współczesność.

Na zakończenie spotkania miejscowy zespół
FASKA przedstawił montaż słowno-muzyczny
pt. „Krzyża się nie lękam”. Specjalne, pamiąt
kowe krzyże otrzymali starosta strzelecki Józef
Swaczyna oraz Dyrektor Oddziału Okręgowego
Piotr Sutowicz.
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naszym Klientom

wielu radosnych i ciepłych chwil,
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odpoczynku przy rodzinnym stole,
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w tyciu prywatnym i zawodowym.
PKS >r Strzelcach Opolskich S.A

Podziękowania za zaangażowanie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku
zbierała na pomoc dla dzieciaków i seniorów, otrzymał starosta Józef Swaczyna,ale także pan Józef
Nykiel, kierowca w strzeleckim starostwie.

