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§ 1. Cele konkursu:
1. Wyró¿nienie i promowanie produktów i us³ug wytworzonych przez pro-

ducentów Powiatu Strzeleckiego.
2. Przekonanie mieszkañców Powiatu Strzeleckiego i Województwa Opol-

skiego do kupowania produktów i us³ug wytworzonych na terenie powia-
tu, w oparciu o lokalne surowce jako cechuj¹cych siê wysok¹ jako�ci¹.

3. Wzmocnienie dobrego wizerunku Powiatu � jako samorz¹du dzia³aj¹cego
na rzecz promocji przedsiêbiorczo�ci i wspieraj¹cego rozwój MM�P.

§ 2. Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. Do konkursu zapraszane s¹ wszystkie podmioty gospodarcze maj¹ce

siedzibê na terenie Powiatu Strzeleckiego i zg³aszaj¹ce w³asne pro-
dukty wytworzone w 2010 roku.

2. Warunkiem udzia³u w Konkursie jest z³o¿enie prawid³owo wype³nionego
zg³oszenia wraz z wymagan¹ dokumentacj¹. Formularz zg³oszenia stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1 dostêpny jest w dwutygodniku �Powiat Strzelecki�,
na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl oraz w siedzibie organi-
zatora konkursu.

3. Uczestnicy bêd¹ konkurowaæ w nastêpuj¹cych kategoriach:
a) przetwórstwo rolno � spo¿ywcze;
b) dzia³alno�æ produkcyjna,
c) dzia³alno�æ us³ugowa.

§ 4. Organizacja konkursu (ocena produktów)
1. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach.
2. Etap I konkursu � ZG£OSZENIA UCZESTNIKÓW

- trwa od 1 sierpnia do 31 pa�dziernika 2010 r.
Zg³oszenia produktu i firmy do konkursu przedsiêbiorca dokonuje na for-

mularzu zg³oszeniowym wraz z wymagan¹ dokumentacj¹ w sposób tradycyj-
ny poczt¹ lub elektronicznie na adres e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl Niniej-
szy regulamin oraz formularz zg³oszeniowy stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 opraco-
wane przez organizatora konkursu s¹ dostêpne na stronie internetowej www.po-
wiatstrzelecki.pl i w siedzibie organizatora konkursu oraz zostan¹ opublikowa-
ne w dwóch sierpniowych wydaniach dwutygodnika �Powiat Strzelecki�.
3. Etap II konkursu � WERYFIKACJA ZG£OSZONYCH PRODUKTÓW

� od 1 listopada do 15 listopada 2010 r.
Organizator konkursu weryfikuje zg³oszone produkty (us³ugi). Weryfika-

cja polega na sprawdzeniu zgodno�ci zg³oszeñ z postanowieniami regulaminu i
prawid³owo�ci wype³nienia formularza, zw³aszcza  z kryterium wyszczegól-
nionym w § 3.1. Po weryfikacji organizator przedk³ada prawid³owo wype³nio-
ne formularze zg³oszeniowe Kapitule konkursowej oraz prezentuje zg³oszone
produkty/ us³ugi na ³amach dwutygodnika �Powiat Strzelecki� w celu dokona-
nia oceny przez konsumenta. Na etapie weryfikacji organizator mo¿e wyst¹piæ
do zg³oszonych po I etapie firm o dos³anie materia³ów dodatkowych pomoc-
nych w ocenie produktu (us³ugi).
4. Etap III konkursu:
A) WYBÓR NAJLEPSZEGO PRODUKTU POWIATU STRZELECKIE-
GO PRZEZ KAPITU£Ê � 16 listopada � 15 grudnia 2010 r.
- Organizator konkursu powo³a kapitu³ê ekspertów sk³adaj¹c¹ siê min. z 5

osób, która dokona wyboru najlepszego produktu w ka¿dej z kategorii
wymienionej w § 3.3.

- Kapitu³a ekspertów sporz¹dzi protokó³ oceny produktów, który stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszego regulaminu, na podstawie indywidualnych
kart oceny produktów /us³ug� przyznaj¹c od 0 do 5 pkt. - za³¹cznik nr 3

- Kapitu³a przedstawi wyniki konkursu � 3 zwyciêzców w ka¿dej z kategorii
� Zarz¹dowi Powiatu.

- Przy ocenie produktów/ us³ug w zale¿no�ci od kategorii, bêd¹ brane pod
uwagê w szczególno�ci:

- Jako�æ produktu/ us³ugi (dokumenty potwierdzaj¹ce jako�æ, atesty, nor-
my),

- Innowacyjno�æ/ nowoczesny design,
- Konkurencyjno�æ (pozycja na rynku w regionie, kraju, za granic¹),
- Poszanowanie �rodowiska naturalnego,
- W³a�ciwo�ci praktyczne/ u¿yteczne produktu,
- Spektrum zastosowania produktu,
- Estetyka opakowania,
- W³a�ciwo�ci organoleptyczne (smak/ zapach/ wygl¹d),
- Estetyka wykonywania us³ugi,
- Kompleksowo�æ/ dostêpna gama wykonywanej us³ugi.
B) NAGRODA KONSUMENTA � G£OSOWANIE

 - 16 listopada 2010 r. � 15 stycznia 2011 r.
- Zg³oszone produkty/ us³ugi zostan¹ zaprezentowane mieszkañcom Powia-

tu Strzeleckiego na kolorowej wk³adce do dwutygodnika �Powiat Strzelec-
ki� w dwóch wydaniach, w ³¹cznym nak³adzie 10 000 egzemplarzy w celu
wyboru jednego produktu/ us³ugi jako nagrody konsumenta. Analogiczna
informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu www.po-
wiatstrzelecki.pl na okres nie krótszy ni¿ od 16 listopada do 15 stycznia
2011 r.

- Do dnia 17 listopada 2010 roku organizator konkursu powo³a jury, w któ-
rego sk³ad wchodziæ bêd¹: m¹¿ zaufania (cz³onek Rady Powiatu) oraz trzech
pracowników Starostwa Powiatowego. Do zadañ jury nale¿eæ bêdzie w
szczególno�ci:

a) zaplombowanie, a nastêpnie otwarcie urny do g³osowania,

REGULAMIN
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W artykule �Bia³e Szaleñstwo� nr.7(156) dwutygo-
dnika istnieje pewna nie�cis³o�æ.

Zdanie �Jeszcze 3 lata temu nikomu do g³owy by nie
wpad³o, aby uczyæ m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ je�dziæ
na nartach zjazdowych�. Jest nieprawd¹. Powinno siê
zaznaczyæ, ¿e nikomu w SOSW Le�nica.

M³odzie¿  niepe³nosprawna  w naszym powiecie
strzeleckim na nartach zjazdowych ju¿ w 1989 r. na �wia-
towej Olimpiadzie w USA w Nevadzie reprezentowa³a

Sprostowanie

Szanowni Pañstwo,

Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw
Lokalnych w Opolu we wrze�niu 2010 r. organizuje bezp³atne szkolenia dla
pracowników organizacji pozarz¹dowych województwa opolskiego.
Tematyka szkoleñ bêdzie obejmowa³a problematykê zwi¹zan¹ z finansowa-
niem organizacji pozarz¹dowych, pozyskiwaniem �rodków finansowych oraz
zawierania partnerstw.
Podczas szkoleñ pracownicy zapoznaj¹ siê z mo¿liwo�ciami aplikowania do
Programów Wspólnotowych dla m³odzie¿y oraz dla osób pracuj¹cych z m³o-
dzie¿¹. Organizacje z terenów wiejskich zdobêd¹ wiedzê na temat mo¿liwo�ci-
pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zg³oszeñ prosimy dokonywaæ faxem pod numer 77 423 2896
do dnia 8 wrze�nia 2010 r.
Ka¿dychêtnypracownik organizacji pozarz¹dowej mo¿e uczestniczyæ wwiê-
cej ni¿ jednym szkoleniu. Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolej-
no�æ zg³oszeñ. W za³¹czeniu przekazujemyformularz zg³oszeniowy.

Osoby do kontaktu:
Justyna Hoinka, AgataMusio³:

77 454 26 21, 77 423 29 11.

Wa¿ne dla organizacji
pozarz¹dowych!

Co tak wyje?! Wy³¹czcie to! Otó¿
niestety, nie da³o siê wy³¹czyæ alarmu
wyj¹cego w starostwie przez ³adnych
kilka godzin w �rodowy wieczór 4
sierpnia.  Dopiero gdzie� o pó³nocy
zapanowa³a upragniona cisza.

Odk¹d w starostwie zamontowa-
ny zosta³ system alarmowy � oko-
liczni mieszkañcy musieli co najmniej
kilka razy wys³uchaæ kakofonii prze-
ra�liwych d�wiêków (za co serdecz-
nie przepraszamy). W tamtych przy-
padkach jednak do�æ szybko da³o siê
system wy³¹czyæ. Znacznie ciekaw-
sze by³o dla wszystkich, co spowo-
dowa³o siê w³¹czenie systemu wypo-
sa¿onego w czujnik ruchu. Szybkie,
acz dok³adne przeszukiwanie staro-
stwa nie dawa³o absolutnie ¿adnych
rezultatów.

Nic dziwnego, ¿e pojawi³y siê do-
mys³y o grasuj¹cych po nocy w opu-
stosza³ym starostwie duchach. Cieka-
we jednak by³o to, ¿e z upodobaniem
porusza³y siê one zw³aszcza po gabi-
necie starosty�

Gdyby by³y kamery - obraz móg³-
by rozwiaæ wszelkie w¹tpliwo�ci.
Ostudziæ g³owy tych, co wierz¹ w zja-
wiska nadprzyrodzone w zracjonali-
zowanym obiekcie samorz¹dowym i
co ju¿ widzieli oczami duszy, ¿e na-
sze starostwo staje siê celem wycie-
czek, jak szkockie zamczyska�

A wyja�nienie? Okaza³o siê pro-
zaiczne: to tylko ciep³e powietrze znad
grzejników wprawi³o w ruch piono-
we ¿aluzje, co wychwyci³y czu³e czuj-
niki.

Ale na tym nie koniec. Innym ra-
zem przyczyn¹ wyj¹cego alarmu oka-
za³ siê kotek, który postanowi³ zano-
cowaæ �na salonach�, zamiast w nor-
malnej piwnicy, jak na porz¹dnego
kota przysta³o.

A w ostatni �rodowy wieczór
alarm wy³ i wy³. Policja szuka³a kogo�,
kto potrafi to wy³¹czyæ.. W³amywa-
czy przecie¿ nie by³o. Duchów ani
kota te¿. Ale z problemem nie upora³
siê ¿aden z upowa¿nionych pracow-
ników starostwa. Firma, która mon-
towa³a system alarmowy � te¿ nie po-
trafi³a udzieliæ im takich wskazówek
przez telefon, które przynios³yby
po¿¹dany skutek. Efekt da³o dopiero
zresetowanie ca³ego sytemu, który, jak
siê okaza³o, uleg³ awarii. I wreszcie
krótko przed pó³noc¹ zapanowa³a
upragniona cisza.

Okres wakacji to oczywi�cie czas
mniejszych i wiêkszych remontów w
szko³ach lub tylko niezbêdnego od-
�wie¿enia korytarzy i sal lekcyjnych.
Wszystko trzeba skoñczyæ przed
pierwszym dzwonkiem.

Jakie zmiany powitaj¹ uczniów
szkó³ powiatu strzeleckiego? Jakie in-
westycje w³a�nie trwaj¹ lub planowa-
ne s¹ w najbli¿szym czasie?

Zespó³ Szkó³ im. Aleksandra
Kamiñskiego w Strzelcach Opol-
skich bêdzie mia³ nowy plac zabaw,
który powstanie w ramach rz¹dowe-
go Programu �Radosna Szko³a�. W
dniu 9 sierpnia br. plac budowy (czy-
taj: teren szkolnego boiska) przeka-
zano firmie Factor z Wêgier k. Opola,
która bêdzie wykonawc¹ tej inwesty-
cji.

Sk¹d pieni¹dze na to zadanie?
�rodki w 50% pochodz¹ z dotacji Wo-
jewództwa Opolskiego, a kolejne 50%
stanowi wk³ad w³asny Powiatu Strze-
leckiego. £¹cznie koszt budowy wy-
niesie do 126.000,00 z³.

Warto te¿ dodaæ, choæ nie jest to

Opowiastka
z duchem

w tle

nasz kraj w tej dyscyplinie zdobywaj¹c medalowe miej-
sca. Nastêpnie by³y lata 1993 czy rok 1997 w Toronto. 

My�lê, ¿e to powa¿na nie�cis³o�æ któr¹ powinno siê
sprostowaæ.

Za� redaktor czy osoba zamieszczaj¹ca artyku³ wiê-
cej informacji mo¿e zdobyæ konsultuj¹c siê z innymi
Szko³ami Specjalnymi nale¿¹cymi pod w³adanie W³adz
Powiatu Strzeleckiego.     

Roman Bem

Przed nowym
rokiem szkolnym

zadanie inwestycyjne, ¿e na bie¿¹co
realizowany jest w tym Zespole Szkó³
Specjalnych, po raz kolejny, Program
na rzecz spo³eczno�ci  romskiej.

Z rz¹dowego programu �Radosna
Szko³a� skorzysta te¿ Zespó³ Szkó³
Specjalnych w Strzelcach Opol-
skich oraz Zespó³ Szkó³ Specjal-
nych przy DPS w Kad³ubie. Ju¿
przygotowywane s¹ zapytania ofer-
towe dotycz¹ce zakupu pomocy do
miejsc zabaw w szkole w ramach tego
programu.

Powiat Strzelecki uzyska³ dota-
cjê z  Województwa Opolskiego na
dofinansowanie zakupu ró¿norakich
pomocy dydaktycznych do wspoma-
gania rozwoju ma³ej i du¿ej motoryki
dzieci klas I-III szko³y podstawowej.
Ca³o�æ zadania przewidziana jest na
kwotê 7.500,00 z³ dla ka¿dej szko³y,
a dofinansowanie wynios³o po 80%,
tj. 6.000,00 z³ a Powiat Strzelecki,
zgodnie z za³o¿eniami Programu, mu-
sia³ do³o¿yæ 20 % , czyli po 1.500,00
z³.
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ABSOLWENCI
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Mieszka I w Zawadzkiem

2 pa�dziernika 2010 odbêdzie siê Wielki Zjazd Absolwentów z okazji 65
lecia liceum w Zawadzkiem. Powo³any samorzutnie Komitet Organizacyj-
ny Zjazdu zaprasza wszystkich absolwentów na zjazd w podanym wy¿ej
terminie.
Warunkiem uczestnictwa w Zje�dzie jest:
Dokonanie wp³aty: 80 z³, je¿eli chce siê uczestniczyæ w zje�dzie, ale bez
balu absolwentów. 130 z³, je¿eli chce siê uczestniczyæ w zje�dzie ³¹cznie z
balem absolwentów. 85 z³, za osobê towarzysz¹c¹.

do 15 sierpnia 2010 roku (Termin jest ostateczny) na konto
22 8909 0006 0010 0001 4010 0103

z dopiskiem �ZJAZD ABSOLWENTÓW�
Prosimy o dok³adne podawanie imienia i nazwiska na przelewie !!!
Dostarczyæ do sekretariatu szko³y wype³nione Zg³oszenie Uczestnictwa
(osobi�cie, listownie, fax, elektronicznie)

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Zawadzkiem
ul. Krótka 1 47-120 Zawadzkie tel./fax (77)4616-430


