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POWIAT STR Z E LE C K I

Jemielnica na szlaku
ku czci w. Józefa

Do¿ynki w Barucie

9 wrzenia 2007 r. o godz. 16.00 w ramach
tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa
dawny koció³ cystersów p.w. Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny w Jemielnicy
bêdzie otwarty dla zwiedzaj¹cych, za ks.
proboszcz Henryk Pichen wyg³osi prelekcjê,
pt. Na pielgrzymim szlaku. Jemielnica jako
centrum pielgrzymowania ku czci w. Józefa
w minionych wiekach. Jak zapowiadaj¹ organizatorzy, w tym samym dniu bêdzie mo¿na zwiedziæ równie¿ koció³ p.w. Wszystkich wiêtych, który do 1810 r. pe³ni³ funkcjê kocio³a parafialnego, a aktualnie jest kocio³em pogrzebowym. W kociele tym znajduj¹ siê m.in. fragmenty gotyckiej polichromii ciennej pochodz¹cej z XV w., a odkrytej
przed II wojn¹ wiatow¹.

V miejsce w wiatowym Konkursie
Plastycznym dla Dzieci

Praca plastyczna wykonana
przez Denisa Koz³owskiego ucznia I klasy Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Zawadzkiem uzyska³a
V miejsce w XVI Miêdzynarodowym Konkursie Malarskim dla
Dzieci. Organizatorami konkursu
byli: Program rodowiska ONZ

(UNEP), japoñska fundacja Foundation for Global Peace and Environment, oraz firmy Bayer i Nikon. Tematem XVI edycji konkursu by³a
ZMIANA KLIMATU.
W konkursie mog³y wzi¹æ udzia³ dzieci, które w dniu 5 czerwca 2007 r.
(wiatowy Dzieñ Ekologii) by³y w
wieku od 6 do 14 lat. Konkurs sk³ada³
siê z dwóch etapów :regionalnego i
wiatowego.
Praca powsta³a
na zajêciach pozalekcyjnych
Zabawy ze
sztuk¹ prowadzonych przez
nauczycielki:
mgr Jolantê
Ruhnke i mgr
Gra¿ynê Sorokê. Wykonana
zosta³a ³¹czonymi technikami
plastycznymi z
wykorzysta-

Wszyscy, którzy wybrali siê w pierwszy weekend wrzenia do Barutu na
do¿ynki na pewno siê nie zawiedli. Organizacja, co przyznali po uroczystociach i zabawie uczestnicy do¿ynek gminy Jemielnica, by³a perfekcyjna. A to
efekt pracy wszystkich mieszkañców so³ectwa, bo to dziêki ich zaanga¿owa-

niem kolorowego klajstru, farb plakatowych, bibu³y, szarego papieru i
fotografii przedstawiaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska naturalnego cz³owieka. Wyró¿nienie to jest ogromn¹
satysfakcj¹ dla nas nauczycielek,
wielk¹ radoci¹ dla Denisa i dowodem na to, ¿e nale¿y pokazywaæ innym w³asne prace.
Gra¿yna Soroka

niu impreza zebra³a tyle entuzjastycznych opinii. Wioska wyszykowana by³a
na b³ysk, ulice - odpowiednio przystrojone, humory i pogoda dopisa³a, a zabawa by³a wspania³a.
Korony prezentowa³y wszystkie so³ectwa , ale ich konkursu od dawna ju¿ siê
w gminie nie organizuje.

AKTYWNY POWRÓT
Je¿eli jeste osob¹:
* powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowan¹ w urzêdzie pracy przez okres do 12 miesiêcy
(z wy³¹czeniem bezrobotnych absolwentów) lub
* powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowan¹ w urzêdzie pracy przez okres od 12 do 24 miesiêcy
mo¿esz wzi¹æ udzia³ w projekcie AKTYWNY POWRÓT, w ramach którego proponujemy nastêpuj¹ce dzia³ania:
I ETAP:
* poradnictwo indywidualne
* warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
II ETAP
* szkolenia zmieniaj¹ce lub uzupe³niaj¹ce kwalifikacje zawodowe w zakresie:
* OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
Warunkiem skorzystania ze szkolenia
jest zaliczenie I ETAPU projektu.
Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie prosimy o kontakt:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogoliñska 2a,
pokój numer 4 - telefon 462 18 11
pokój numer 10 - telefon 462 18 14
Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê
do zwiêkszenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiêbiorczoci, wyrównywania szans
oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Do¿ynki maj¹ ³¹czyæ, a nie dzieliæ  mówi zastêpca wójta Pawe³ Pyka  a
przy konkursie rywalizacja jest przecie¿ nieunikniona. So³ectwa chwal¹ siê
koronami  ka¿da jest piêkna, ka¿da wymaga³a ogromnego nak³adu pracy... jak
wybraæ naj³adniejsz¹, kiedy wszystkie ciesz¹ oczy? Zrezygnowalilimy z formu³y konkursu ju¿ jaki czas temu i wszyscy s¹ z tego zadowoleni.

