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P O W I A T

Tak bywa...

ZARZ¥D POWIATU STRZELECKIEGO
og³asza konkurs na stanowisko

Dla wszystkich którzy zaanga-

Dyrektora Szkolnego Schroniska M³odzie¿owego

¿owali siê dwa tygodnie temu w ak-

w Górze w. Anny w wymiarze 1 etatu

cje ratowania rannego ³abêdzia na

Osoby zainteresowane powinny spe³niaæ wymagania okrelone w usta-

wie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67,

strzeleckiej rybaczówce i tych któ-

rzy poznali historie z doniesieñ me-

Pomimo opieki jak¹ zapewniono

biotyków. Przeprowadzona sekcja

niejszych kwalifikacjach na szczeblu

To smutne, ale tak bywa, nie na

wadzkiem, a nastêpnie na turnieju

mu w opolskim Zoo i podania anty-

poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 z

gania:

1.

2.

3.

4.

ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedago-

giczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej

tora uzyska³a co najmniej dobr¹ ocenê pracy

w przedszkolu, szkole lub

do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³a pozytywn¹ ocenê dorobku

z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U.

z 2003 r. Nr 118,

wanie dyscyplinarne;

nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umylnie oraz nie toczy siê

przeciwko niej postêpowanie karne;

nie by³a karana zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z

dysponowaniem rodkami publicznymi, o którym mowa

w art. 147 ust.

1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

uczycielem, która spe³nia wymagania okrelone w § 5 pkt 1 i 2 rozporz¹dzenia

MENiS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ

osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w

poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 z

pón. zm.)

-

-

i rozwoju placówki;

¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczegól-

noci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej  w przypadku nauczyciela
lub sta¿u pracy dydaktycznej  w przypadku nauczyciela akademickiego;
akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz

dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia  w

przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem;

dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz inne dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia

i

przygotowania zawodowego  w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycie-

-

-

lem;

dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z

zakresu zarz¹dzania albo zawiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyj-

nego z zakresu zarz¹dzania owiat¹;

ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia MENiS z dnia 6

maja 2003 r., w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w po-

szczególnych typach szkó³ i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 z
pón. zm.);

-

zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wyko-

-

owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której

nywania pracy na stanowisku kierowniczym;

mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczy-

ciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie
-

toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;

owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione
umylnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;

owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kie-

rowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o

finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,

-

Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611).

owiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271)
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty nale¿y sk³adaæ

w zamkniêtych kopertach z podanym adresem

ska M³odzie¿owego w Górze w. Anny w

terminie do 25 lutego 2005 r.

na

adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, II
piêtro, pok. 206.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez:

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

na LO G³ubczyce a za nia uplasowa³

Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie:

Agnieszka Laskowska, Justyna Pa-

dus, Kamila i Urszula Pa³kowska,

Daniela Kamierczak, Joanna Dudek

szej szko³y po zwyciêskich pojedyn-

i Monika Tkocz.

oraz przegranej z Zespo³em LO G³ub-

Binkowski, nauczyciel wychowania

czyce, póniejszym zwyciêzc¹ tur-

j¹cych do 10 pracowników.

Przyst¹pienie do procedur tego

progamu pozwoli wyeliminowaæ za-

gro¿enia wypadkowe i zawodowe, a

tak¿e zapoznaæ siê z dokumentami,

jakimi podczas kontroli zak³adu praWszyscy, którzy wezm¹ udzia³

dzibie starostwa strzeleckiego 2 mar-

ca, oraz wyra¿¹ zgodê na audyt
sprawdzaj¹cy, otrzymaj¹ Dyplom

PIP.

Prawo jazdy dla osób
niepe³nosprawnych

Orodek Szkolenia Kierowców
CKiR sp. z o.o. w Konstancinie-

Jeziomie przedstawia Pañstwu
ofertê kursów na prawo jazdy dla

osób niepe³nosprawnych po³¹czo-

ny z rehabilitacj¹ medyczn¹ i spo-

³eczn¹.

Opiekunem dru¿yny jest Marek

fizycznego w ZSZ w Zawadzkiem.

- 16.05.2005

IV edycja

- 15.09.2005

III edycja
V edycja

Po kieszeni diabetyków
c.d. ze str. 2
cena (w ka¿dym razie by³a do 3 lute-

leki krajowe. Z zapowiedzi jednak

go br.)! Chêtnie udostêpnimy go za-

wynika, ¿e na nastêpnej licie leków

interesowanym. Zw³aszcza, ¿e wród

refundowanych (która zacznie obo-

przecie¿ s¹ i tacy chorzy, którzy tych

wi¹zywaæ w marcu ) znajdzie siê

pasków w ci¹gu doby zu¿ywaj¹

nowy, krótko dzia³aj¹cy analog insu-

znacznie wiêcej.

liny. Celem tego ma byæ wprowadze-

Ka¿dy lekarz i pacjent bêdzie

nie konkurencji miêdzy insulinami

d¹¿y³ do osi¹gania dobrych wyników

analogowymi. Analogi insuliny d³ugo

w leczeniu  oczywiste wiêc, ¿e sku-

dzia³aj¹ce pojawi¹ siê dopiero wte-

teczniejsze preparaty, wród których

d y, ki edy zost an¹ wprowadzone

s¹ tak¿e najnowoczeniejsze analogi

zmiany do ustawy zdrowotnej.

insuliny, które wed³ug badañ zapew-

-

niaj¹ lepsze wyrównanie cukrzycy

czasy  mówi B. Zaleski.  Mamy

Pozostaje nam czekaæ na lepsze

bêd¹ czêciej ordynowane, no ale to

jednak nadziejê, ¿e zarz¹d g³ówny na-

w zamian odbija siê na kieszeni pa-

szego stowarzyszenia bêdzie mocno

cjentów.

protestowa³ i naciska³ na zmiany w

Byæ mo¿e oznaczaæ to bê-

dzie, ¿e czêæ chorych bêdzie siê mu-

przepisach.

sia³a z tego wzglêdu przestawiæ na

- 4.04.2005

II edycja

- 30.06.2005
- 2.11.2005.

Mo¿liwe s¹ równie¿ indywidual-

ne skierowania na wczeniejsze

kursy. O przyjêciu kandydatów

decyduje kolejnoæ przyjmowanych zg³oszeñ.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ tele-

fonicznie (0-22) 754-71-81 w

godz. 12.00- 13.30, fax (0-22) 756-

30-65, e-mail: naukajazdy@ckir.pl.

STRZELECKIE
TARGI

BUDOWLANE
BURMISTRZ STRZELEC
OPOLSKICH

zaprasza lokalnych
przedsiêbiorców

bran¿y budowlanej i ogrodniczej
na

Targi odbêd¹ siê w dniach
16-17 kwietnia 2005r.

na terenie targowiska miejskiego
w Strzelcach Opolskich.

Organizator zapewnia zabudowane
stoiska pod namiotem

lub powierzchnie wystawowe na
placu targowym.

Termin przyjmowania zg³oszeñ

zwrotnym i dopiskiem Konkurs na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroni-

W fina³owym turnieju pi³karki na-

pracodawców z zak³adów produk-

I edycja

uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania

cach.

ce zajê³y wysokie trzecie miejsce.

cyjnych i us³ugowych zatrudnia-

Termin rozpoczêcia szkoleñ:

II. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:

26 stycznia 2005 roku w G³ubczy-

kach z dru¿ynami Praszki i Olesna

w szkoleniu, zorganizowanym w sie-

nie by³a karana kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy

dziewczyny wywalczy³y udzia³ w

nej akcji Okrêgowego Inspektora-

wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

posiada zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do

z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pón. zm.).

-

Gra¿yna Imie³owska, Urszula Foks,

cy pos³uguj¹ siê inspektorzy PIP.

Stanowisko dyrektora placówki mo¿e byæ powierzone osobie niebêd¹cej na-

-

finale wojewódzkim, który odby³ siê

¿eby próbowaæ.

zawodowego;

poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy siê przeciwko niej postêpo-

8.

siê zespó³ ZSZ Opole.

tu Pracy w Opolu, skierowanej do

szkole wy¿szej, albo w okresie roku bezporednio przed przyst¹pieniem

7.

kwalifikacyjnym w Krapkowicach,

ma³ych zak³adach to temat kolej-

stanowisko dyrektora obejmuje bezporednio po ustaniu zatrudnienia w

6.

wszystko mo¿na wp³yn¹æ. Wa¿ne

nie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego  pozytywn¹ ocenê

5.

Zwyciêzc¹ zawodów zosta³a dru¿y-

nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku na-

pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej, je¿eli

miejsce trzecie. Nasze dzielne dziew-

czyny nie zmarnowa³y szansy i po

powiatowym, które odby³y siê w Za-

Szkolenie PIP

w okresie piêciu lat bezporednio przed powierzeniem stanowiska dyrek-

co otworzy³o im mo¿liwoæ walki o

ujawni³a rozleg³e zapalenie p³uc.

Przestrzeganie prawa pracy w

uczyciela akademickiego;

nieju, zajê³y drugie miejsce w grupie

wygranej z zespo³em ZSZ G³ubczy-

albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania owiat¹, prowadzony zgod-

posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku

Finale Wojewódzkim Halowej Pi³ki
nazjalnych w G³ubczycach. Po wcze-

szkole;

ukoñczy³a studia wy¿sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w

No¿nej Dziewcz¹t Szkó³ Ponadgim-

osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w

pón. zm.).

Zawadczanki na III miejscu
Zawadzkiem zaj¹³ trzecie miejsce w

³abêd pad³.

I. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wyma-

Halowa pi³ka no¿na

diów mamy smutn¹ wiadomoæ 

poz. 329 z pón. zm.) oraz w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i

Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ

S T R Z E L E C K I

mija 18 marca 2005r.

FIRMA ROKU 2004

Nasi wród laureatów
Konkurs FIRMA ROKU na

cowników. Przedsiêbiorstwo nasta-

sta³e wpisa³ siê ju¿ w kalendarz

wione w 99% na eksport g³ównie do

dzia³alnoci Izby Gospodarczej

Niemiec, specjalizuje siê w produk-

l¹sk. W tym roku by³ organi-

cji schodów metalowych, sprzêtu

zowany po raz VI, a statuetki wrê-

przeciwpo¿arowego, szafek BHP,

czono nagrodzonym w Chrz¹szczy-

skrzynek metalowych, a od lipca

cach (gmina Prószków) w miniony

2004 r. wzbogaci³a dodatkowo ofe-

pi¹tek, 4 lutego.

rowany asortyment. Niew¹tpliwie to

Kapitu³a sêdziowska, w sk³ad

w³anie ta inwestycja  uruchomie-

której wchodz¹ cz³onkowie Rady

nie nowej linii produkcyjnej wytwa-

Izby, jak i w ubieg³ych latach, og³osi³a

rzania stopni drewnianych i utrwar-

swój werdykt w piêciu kategoriach:

dzanie ich powierzchni metod¹ na-

eksport, inwestycje, us³ugi, innowa-

wietlania promieniami UV by³o jedn¹

cje i junior biznesu.

z przyczyn uhonorowania tej w³a-

Jury po otrzymaniu zg³oszenia do
konkursu przeprowadza wywiad ro-

nie firmy.
Natomiast Ernest Gaida, zdo-

dowiskowy nt. dzia³alnoci danej fir-

bywca nagrody w kategorii us³ugi

my, kieruj¹c siê przy tym elastycz-

jest w³acicielem Zak³adu Remonto-

nymi kryteriami. Niew¹tpliwie przy

wo-Budowlanego Remmal w Jemiel-

ocenie pomocna jest równie¿ pozy-

nicy, który dzia³a na polu bizneso-

tywna opinia o kandydacie innych in-

wym od roku 1981, zatrudniaj¹c na

stytucji, a tak¿e nagrody zdobyte w

sta³e 9 osób. Jak powiedzia³ sam w³a-

pozosta³ych biznesowych konkur-

ciciel, specjalizacj¹ firmy s¹ wszel-

sach. W tej edycji konkursu nap³ynê-

kie roboty wykoñczeniowe w bu-

³o w sumie 18 zg³oszeñ, w tym m.in.

downictwie i to nie tylko mieszka-

w kategorii inwestycje - 5 i w katego-

niowym, poczynaj¹c od kafelkowa-

rii us³ugi - 7. w³anie w tych dwóch

nia, panelowania cian pionowych i

kategoriach po najwy¿sze laury siê-

poziomych, nak³adania regipsów,

gnê³y firmy z powiatu strzeleckiego.

poprzez rozbudowê poddaszy, koñ-

W kategorii inwestycje statuetkê, a

cz¹c na kompleksowym wykonywa-

tym samym tytu³ FIRMY ROKU

niu elewacji zewnêtrznych. O jako-

2004 zdoby³o przedsiêbiorstwo Kle-

ci us³ug mog¹ zawiadczyæ nie tyl-

referat Inicjatyw Gospodarczych

inmann Wyroby Metalowe sp. z o.o.

ko indywidualni odbiorcy, ale rów-

Opolskich, tel. 404 93 57 i 58,

Firma pod batut¹ Horsta Daniela

by z ostatnich - w Dobrodzieniu czy

dzia³a na rynku polskim od roku 1995,

Zdzieszowicach.

Szczegó³owych informacji udziela
Urzêdu Miejskiego w Strzelcach
e-mail:

promocja@strzelceopolskie.pl

z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich.

w ci¹gu ostatnich trzech lat zwiêkszy³a zatrudnienie z 90 do 135 pra-

nie¿ rodowiska samorz¹dowe: choæ-

Redakcja równie¿ sk³ada laureatom serdeczne gratulacje.

