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STRZELECKIE
TARGI

WIOSENNE
Targi odbêd¹ siê w dniach 21-22 kwietnia 2007r.

na terenie targowiska miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Organizator zapewnia zabudowane stoiska pod namiotem
lub powierzchnie wystawowe na placu targowym.

Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa 30 marca 2007r.

Szczegó³owych informacji udziela referat
Inicjatyw Gospodarczych

i Promocji Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
tel. 077 404 93 57 do 58, e-mail: promocja@strzelceopolskie.pl

W bie¿¹cym roku szkolnym Pañ-
stwowa Inspekcja Sanitarna we
wszystkich szko³ach podstawowych
powiatu strzeleckiego, w�ród
uczniów klas II realizuje ogólnopol-
ski programu edukacyjnego z zakre-
su profilaktyki próchnicy zêbów pn.
�Radosny U�miech � Radosna Przy-
sz³o�æ�.  Celem programu jest m.in.
dostarczenie wiedzy na temat zdro-
wia jamy ustnej, wyrobienie nawy-
ków higienicznych od najm³odszych
lat, podniesienie w�ród dzieci odpo-
wiedzialno�ci za zdrowie swoich zê-
bów i dzi¹se³ oraz zachêcenie rodzi-
ców do wspó³dzia³ania na rzecz pra-
wid³owej higieny jamy ustnej.

W ramach tego programu ucznio-
wie z zainteresowanych szkó³ pod-
stawowych z ca³ego powiatu wziêli
udzia³ w konkursie plastycznym pod
has³em �Zêby myj, rado�nie ¿yj�, zor-
ganizowanym przez G³ówny Inspek-
torat Sanitarny. Do etapu powiato-
wego konkursu przyst¹pi³o 20 szkó³
podstawowych, nades³ano 58 bardzo
ciekawych prac plastycznych, wy-
konanych przez dzieci ró¿norodn¹
technik¹.

W Powiatowej Stacji Sanitarno �
Epidemiologicznej w Strzelcach Op.
15. lutego br. odby³o siê rozstrzygniê-
cie konkursu plastycznego. Komisja
konkursowa w sk³adzie: Katarzyna
Kanoza � Pañstwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny, Maria Ko³odziej �
pracownik sekcji Higieny Dzieci i
M³odzie¿y oraz Patrycja P³oszaj �
pracownik ds. promocji Zdrowia i
O�wiaty Zdrowotnej wy³oni³a troje
laureatów:
* Mirela Hendel z Zespo³u Szkol-
no � Przedszkolnego w Kro�nicy,
* £ukasz Skoroszewski ze Szko³y
Podstawowej w Zalesiu �l.,
* Patryk Gajda z Publicznej Szko-
³y Podstawowej w Dziewkowicach

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna dba o zdrowy u�miech dzieci.

KONKURS �ZÊBY MYJ,
RADO�NIE ¯YJ�

Ponadto wyró¿niono pracê Joanny
Kwiatkowskiej z Zespo³u Szkolno �
Przedszkolnego w Kro�nicy.

Prace trojga laureatów zostan¹
przekazane do Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno � Epidemiologicznej w
Opolu, gdzie odbêdzie siê etap woje-
wódzki w/w konkursu. Trzy najcie-
kawsze prace z województwa opol-
skiego zakwalifikuj¹ siê do etapu cen-
tralnego i zostan¹ przes³ane do G³ów-
nego Inspektoratu Sanitarnego w War-
szawie.

Nagrody konkursowe etapu po-
wiatowego zosta³y ufundowane
przez Urz¹d Miejski w Strzelcach
Opolskich. Oficjalne wrêczenie nagród
wraz z dyplomami nast¹pi³o 22. lu-
tego br. w Powiatowej Stacji Sanitar-
no � Epidemiologicznej w Strzelcach
Op.

Wszystkim uczniom, którzy
przyst¹pili do konkursu sk³adamy
podziêkowania oraz gratulacje.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.

27 lutego w strzeleckim Zespole
Szkó³ Specjalnych zawrza³o od pi³o-
wania i szlifowania drewna, bo od-
bywa³ siê tu IV Konkurs Wiedzy
Technicznej dla uczniów gimnazjum
w Zespo³ach Szkó³ Specjalnych. M³o-
dzi majsterkowicze musieli wykazaæ
siê nie tylko wiedz¹ teoretyczn¹ obej-
muj¹c¹ programowe oraz ponadpro-
gramowe zagadnienia z zakresu
kszta³cenia technicznego w zakresie
obróbki drewna, metalu, tworzyw
sztucznych, ale przede wszystkim
umiejêtno�ci¹ obróbki materia³ów,
pos³ugiwania siê sprzêtem np. lutow-
nic¹, znajomo�ci¹ organizacji pracy i
przepisów BHP, czytania z instruk-
cji no i sprawno�ci¹ manualn¹. Nad
organizacj¹ i przygotowaniem zadañ
konkursowych czuwali nauczyciele
techniki: Gra¿yna Semeniuk i Bernard
Janocha.

Do udzia³u w konkursie zostali
zaproszeni gimnazjali�ci ze wszyst-
kich Zespo³ów Szkó³ na Opolszczy�-
nie. Przybyli oni wraz z nauczycie-

O technice wiedz¹ wszystko...
lami techniki z placówek z Kêdzie-
rzyna, Krapkowic, G³ubczyc, Le�ni-
cy, Nysy, Opola i Strzelec Opolskich.

Wszystkich uczestników przy-
wita³a Dyrektor Szko³y pani Dorota
£akis, a Starosta Józef Swaczyna cie-
p³ymi s³owami doda³ otuchy uczest-
nikom konkursu.
W�ród finalistów znale�li siê:
I miejsce � Pawe³ Witkowski z G³ub-
czyc
II miejsce � ex quo Adrian Malcher-
czyk ze Strzelec Opolskich oraz
Marcin Damasiewicz z Nysy
III miejsce � Dawid Baingo z Krap-
kowic.

Jak na konkurs techniczny przy-
stoi, wszyscy ch³opcy w nagrodê
otrzymali wiertarki udarowe oraz dy-
plomy. Gratulujemy uczestnikom i
dziêkujemy organizatorom za orga-
nizacjê konkursu i nagrody. Honoro-
wy patronat sprawowa³o Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i
Kultury w Powiecie Strzeleckim.
Fundatorami nagród byli Kuratorium

O�wiaty oraz Towarzystwo Przyja-
ció³ Dzieci w Strzelcach Opolskich.

Gra¿yna Marusiak

W ZSO odby³a siê 7 akcja oddawania krwi, zazwyczaj maj¹ one miejsce 2 razy
w roku, krew odda³y 24 osoby ( w tym 1 nauczyciel). Dodatkowo 10 osób
odpad³o po badaniach lekarskich (w sumie chêtnych by³o 34 osoby). Oddano
12 litrów.

Krwiodawcy z ZSO

wstanie sieæ szpitali oparta na syste-
mie ratownictwa � znajdziemy siê w
niej, bo podstaw¹ jest funkcjonowa-
nie w placówce SOR (szpitalnego od-
dzia³u ratunkowego). Ale... ten od-
dzia³, mimo sta³ego doposa¿ania i
unowocze�niania sprzêtu nie spe³nia
jeszcze wymogów Ministerstwa
Zdrowia. To dlatego, o czym ju¿ pi-
sali�my kilkakrotnie, my�li siê od
pewnego czasu o zmodernizowaniu
obiektu, a dok³adnie � o rozbudowie.
Faktem jest, ¿e na doj�cie do wyzna-
czonego standardu mamy jeszcze tro-
chê czasu, ale... w Krapkowicach ju¿
rozpoczêto rozbudowê powiatowe-
go szpitala, maj¹c w³a�nie na uwadze
wymogi Ministerstwa Zdrowia.
- A my na jakim jeste�my etapie?
- Finalizujemy koncepcjê � odpo-
wiada dyrektor Marian Kreis.
- A wiêc wyprzedzili nas...
- Na dzieñ dobry o oko³o 6,5 mln
z³otych, czyli kwotê porównywaln¹
do tej, jak¹ powiat krapkowicki za-
mierza przeznaczyæ na pocz¹tkowy
etap swojej inwestycji. Wiadomo, ¿e
nie mamy szans na pozyskanie �rod-
ków z funduszy unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjne-
go. Trzeba bêdzie ich szukaæ gdzie
indziej, byæ mo¿e w programach cen-
tralnych. Do roku 2010 musimy do-
stosowaæ siê do standardów, a wiêc
w tym czasie musimy te¿ zakoñczyæ
realizacjê ca³ego zadania.

/mg/

Marzenie
o sieci
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BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

zaprasza przedsiêbiorców
na

Wszystkich zaintereso-
wanych przesz³o�ci¹
ziemi strzeleckiej z
przyjemno�ci¹ infor-
mujemy, ¿e dostêpna
jest ju¿ kolejna ksi¹¿ka
autorstwa Marka Ga-
worskiego �700 lat w³a-
�cicieli strzeleckiego
zamku�. Ksi¹¿ka jest
dostêpna w ksiêgarni
�Quo vadis�, biurze Or-
bisu, kwiaciarni na
Osiedlu Piastów �l¹-
skich, sklepach Jotos i
O³ówek.

700 lat z ¿ycia
strzeleckiego zamku

Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Opolskiego

zaprasza
na 

TRZYDNIOWE,
BEZP£ATNE SZKOLENIE

dla przedsiêbiorczych

�ODWA¯  SIÊ  ZA£O¯YÆ
FIRMÊ  POZA  MIASTEM�

19 - 21 marca 2007
w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich,

ul. Jordanowska 2
Kontakt:

tel. 077 54 16 517,
e-mail:

praxis@umwo.opole.pl


