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P O W I A T

Sesja Rady
Powiatu
Ostatnia sesja Rady Powiatu, 24

dom i instytucjom, a tak¿e za wspó³-

listopada, rozpoczê³a siê zupe³nie nie-

pracê z ochotniczymi stra¿ami po-

typowo. Zanim bowiem radni przy-

¿arnymi.

U H O N O R O WAN I

W trakcie sesji Rada podjê³a na-

st¹pili do merytorycznych obrad, Ry-

stêpuj¹ce uchwa³y:

szard Smoczyñski, Zastêpca Dyrek-

-

tora Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzy-

w sprawie zmiany bud¿etu powiatu na rok 2004;

sowego Urzêdu Wojewódzkiego w
-

Opolu wrêczy³ medale Za Zas³ugi

w sprawie uchylenia uchwa³y nr
XXIII/155/2000 Rady Powiatu

dla Obronnoci Kraju. Z³otym medalem wyró¿niony zosta³ nasz radny

Strzeleckiego z 25.10.2000 r. w

Jan Bogusz, za br¹zowym Krysty-

sprawie ustalenia odp³atnoci za

na Habura.

pobyt wychowanków w Specjalnym Orodku Szkolno-Wycho-

Nastêpnie radni przyjêli informa-

wawczym w Lenicy;

cjê Komendanta Powiatowego Pañ-

stwowej Stra¿y Po¿arnej w Strzel-

Pani Krystyna Habura od przesz³o 25 lat bierze

udzia³ w pracach Komisji Lekarskiej w Strzelcach Opol-

w sprawie uchwalenia programu

cach Op. o stanie bezpieczeñstwa

wspó³pracy Powiatu Strzeleckie-

ochrony przeciwpo¿arowej oraz o za-

go z organizacjami pozarz¹dowy-

gro¿eniach po¿arowych powiatu

mi w roku 2005.

strzeleckiego. Radni bardzo pozy-

Kolejna sesja Rady zaplanowa-

tywnie ocenili pracê Komendy Po-

na jest na 22 grudnia br. Jej g³ównym

wiatowej oraz wyrazili s³owa uzna-

tematem jest uchwalenie bud¿etu po-

nia i podziêkowania za pomoc udzie-

wiatu na 2005 rok.

skich orzekaj¹cej o zdolnoci poborowych do zasadniczej s³u¿by wojskowej.

Nie zapomina³a przy tym o swojej pracy zawodowej 

s³u¿bie na rzecz spo³eczeñstwa, zachêcaj¹c rzesze m³odych ludzi do wspierania akcji krwiodawstwa.

W roku 1988 zosta³a wyró¿niona przez Ministra

Zdrowia i Opieki Spo³ecznej odznak¹ honorow¹ Za

wzorow¹ pracê w s³u¿bie zdrowia.

lan¹ lokalnej spo³ecznoci, samorz¹-

Sprawd swój wpis

Wszyscy przedsiêbiorcy prowa-

dz¹cy samodzieln¹ dzia³alnoæ gospon¹æ do swoich papierów, czyli do

niæ trzeba te dokonane poprzednio.

sza dodaje, ¿e uaktualnienie wpisu

noæ po 1 stycznia br. na pewno maj¹

dokumentu powiadczaj¹cego wpis

dane kompletne, ale ci, którzy zg³a-

do ewidencji i sprawdziæ, czy jest w

szali siê wczeniej - musz¹ wpisy

nich wszystko, co trzeba  mówi

uaktualniæ. Poniewa¿ jednak stare

Henryk Czempiel, kierownik Refe-

zasady wpisu do ewidencji obowi¹-

ratu Inicjatyw Gospodarczych Urzê-

zywa³y jeszcze np. w lutym br., to

du Miejskiego w Strzelcach Opol-

jednak lepiej siê upewniæ czy mamy

skich.

-

spodarczej.

Ci wszyscy, którzy w naszym

ju¿ do ka¿dego z rodzajów dzia³alno-

Mo¿e brakowaæ jakich da-

ci przypisane 5 cyfr.

nych?

Jeli kto nie jest pewny  lepiej

Zgodnie z nowelizacj¹ ustawy o

przyjæ i sprawdziæ wszystko na

prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr 217 z 2003 r., poz.

siêcy na uzupe³nienie swoich danych

wykonywanej dzia³alnoci zgodnie z
Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoci Go-

na kosztuje 50 z³.

przysz³ym roku ci przedsiêbiorcy,

danych, chc¹c za³atwiæ sprawy w int y.

/mg/

-

twie specjalnym studentów peda-

gogiki Uniwersytetu Wroc³awskie-

go. Prowadzi³a zajêcia teoretyczne
24 listopada 2004r. przedwcze-

nie odesz³a od nas nasza kole¿an-

ka Anna Cembala  dyrektor Ze-

spo³u Szkó³ Specjalnych w Lenicy, nieod¿a³owany nauczyciel, doradca metodyczny, wspania³y przy-

jaciel dzieci i m³odzie¿y.

pracy z dzieæmi specjalnej troski.

Jako 20  letnia dziewczyna,

34 lata temu rozpoczê³a pracê w

Orodku Szkolno  Wychowawczym w Lenicy jako wychowaw-

ca Internatu. Trzy lata póniej zosta³a nauczycielem Szko³y Podstawowej. Od 1 wrzenia 1982r. pe³-

ni³a funkcjê Dyrektora Szko³y Pod-

stawowej, a nastêpnie Dyrektora

Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy

SOSW w Lenicy.

By³a aktywnym cz³onkiem Ze-

spo³u Kierowniczego, wdra¿a³a re-

turystyki,

bezpieczeñstwa i

gotowywa³a do pracy w szkolnic-

Ca³e swoje ¿ycie powiêci³a

kultury i sztuki,

promocji zdrowia,

rad¹ i pomoc¹ s³u¿y³a wielu poko-

leniom m³odych nauczycieli. Przy-

Nie przewiduje siê kar finanso-

lenia Programu wspó³pracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi na rok 2005:

-

Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stop-

uczycieli. Swoim dowiadczeniem,

Co mo¿e groziæ za brak aktu-

Zadania zosta³y okrelone w uchwale Rady Powiatu nr XXVII/243/04 z 24 listopada br. w sprawie uchwa-

-

j¹cym w Miêdzywojewódzkiej

ni Specjalizacji Zawodowej Na-

alizacji wpisu?

które bêd¹ wspierane z bud¿etu powiatu w roku 2005.

-

Opolskich oraz ekspertem pracu-

szonego nap³ywu interesantów.

pozarz¹dowych na spotkanie w sprawie okrelenia listy zadañ,

sportu i rekreacji,

stwie Powiatowym w Strzelcach

jednak nale¿y spodziewaæ siê zwiêk-

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego zaprasza przedstawicieli organizacji

-

nym w Wojewódzkim Orodku

Metodycznym w Opolu i Staro-

z dnia na dzieñ. Przed koñcem roku

ZAPR O S Z E N I E

-

Poza tym dzia³a w zarz¹dzie miejsko-gminnym, po-

wiatowym i wojewódzkim zwi¹zku OSP RP, a tak¿e jest

nie ma i wszystko za³atwiæ mo¿na tu

nych instytucjach, mog¹ mieæ k³opo-

owiaty i wychowania

czej Stra¿y Po¿arnej.

Na razie kolejek

cz¹tku roku wpisy do ewidencji

-

wadzenie nadzoru nad dzia³alnoci¹ jednostek Ochotni-

dzia³alnoci lub zmniejszy³ go  zmia-

którzy nie bêd¹ mieli uzupe³nionych

d³ug nowych wymogów, ale uaktual-

noci szkoleniowe, ogólnoorganizacyjne i zabezpieczenia

materia³owo-technicznego, sprawy wojskowe oraz pro-

siêbiorca rozszerzy³ zakres swojej

wa³o siê swoj¹ dzia³alnoæ gospo-

przedsiêbiorców prowadzone s¹ we-

tu nale¿¹ sprawy z zakresu obrony cywilnej, w szczegól-

jest bezp³atne. Jeli natomiast przed-

wych  mówi pani Teresa  ale w

darcz¹. W wielu z nich ju¿ od po-

o PESEL oraz okrelenie przedmiotu

Na co dzieñ Jan Bogusz jest kierownikiem Referatu

Teresa Pato³a ze strzeleckiego ratu-

miejscu, we w³asnym urzêdzie gminy, w tym wydziale, gdzie rejestro-

2125) przedsiêbiorcy mieli 12 mie-

Obronnoci Kraju za ca³okszta³t swojej dzia³alnoci.

Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych. Do zadañ refera-

W S P O M N I E N I E

urzêdzie rejestrowali swoj¹ dzia³al-



darcz¹ jak najszybciej powinni zerk-

Jan Bogusz - uhonorowany medalem Za Zas³ugi dla

prezesem zarz¹du miejskiego Ligi Obrony Kraju

Uwaga przedsiêbiorcy!

-

formê owiaty zarówno w Zespole

Szkó³, jak i w Zasadniczej Szkole

porz¹dku publicznego,

Zawodowej

przeciwdzia³ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

oraz

Internacie.

Wspó³organizowa³a w Orodku

Ca³¹ uchwa³ê pobraæ mo¿na ze strony www.powiatstrzelecki.pl z dzia³u aktualnoci, lub otrzymaæ w formie

wydruku w Zespole ds. Promocji Powiatu, ul. Jordanowska 2, pok. 312. Co istotne wsparcie otrzymaæ mog¹

jedynie dzia³ania realizuj¹ce zadania w³asne powiatu.

W trakcie spotkania zostan¹ równie¿ omówione wzory oferty realizacji zadania publicznego oraz warunki

konkursu w ramach którego zadania te zostan¹ zlecone.

harcerstwo i rozwija³a wychowanie poprzez sport. To miêdzy in-

nymi dziêki Niej Izba Tradycji
Szko³y zape³niona jest pucharami,
medalami i dyplomami.

Ciê¿ka choroba nie pozwoli³a

Spotkanie odbêdzie siê 8 grudnia br.

jej rozpocz¹æ nowego roku szkol-

Jej zas³ugi dla szkolnictwa spe-

o godzinie 15.00.

cjalnego trudno przeceniæ. Przez

wiele lat by³a doradc¹ metodycz-

U WAGA

*
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N G O

*

U WAGA

oraz organizowa³a praktyki peda-

gogiczne dla studentów i nauczy-

cieli innych placówek w Orodku
w Lenicy.

Owocem wspó³pracy z uczel-

niami wy¿szymi oraz orodkami

metodycznymi pozostaje niedo-

koñczony doktorat.

Za swoj¹ pracê zawodow¹ zo-

sta³a wyró¿niona wieloma nagro-

dami

oraz medalami.

Otrzyma³a m. in.: Z³oty Krzy¿

Zas³ugi, Medal Komisji Edukacji

Narodowej, Odznakê Zas³u¿ony
Opolszczynie i najwa¿niejsz¹ dla
pedagoga Odznakê Przyjaciel
Dziecka. Wielokrotnie w ci¹gu

swojej pracy zosta³a nagrodzona

przez Opolskiego Kuratora Owia-

ty, Starostê Strzeleckiego i Dyrek-

tora Orodka Szkolno  Wycho-

wawczego w Lenicy.

Aniu, pozostaniesz

w naszej pamiêci tak¹
jak¹ by³a za ¿ycia.

Jak powiedzia³ Jan Pawe³ II

 Cz³owiek jest wielki

nie przez to co posiada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz

przez to, czym dzieli z innymi.

nego.

w sali narad Starostwa Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, II piêtro,

*

S T R Z E L E C K I

*

Pracownicy Orodka

Szkolno  Wychowawczego

w Lenicy.

