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Leczymy bez bólu

Szpital 
bez ból Mi-

17 kwietnia 2012 Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich otrzymał 
certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany przez Polskie Towarzystwo 
Badania Bólu z siedzibą w Krakowie (oddział Międzynarodowego Stowa
rzyszenia Badania Bólu), ważny przez 3 lata.

Oznacza to, że personel medyczny 
oddziałów: ginekologii, położnic
twa, chirurgii oraz oddziału intensywnej 

terapii został przeszkolony i stosuje za
sady z zakresu uśmierzania bólu poope
racyjnego zgodnie z „Zaleceniami 2011 
postępowania w bólu ostrym i poopera
cyjnym” opracowanymi na podstawie 
najnowszej literatury medycznej.

Opracowano stosowne procedury po
stępowania. Pacjenci są informowani 
o możliwościach i metodach uśmierzania 
bólu. Po zabiegach operacyjnych min. 4 
razy na dobę monitoruje się u nich natę
żenie bólu. Personel medyczny prowadzi 
odpowiednią dokumentację.

Właściwe uśmierzanie bólu po zabie
gach, zwłaszcza u pacjentów obciążo
nych, wpływa na zmniejszenie liczby po
wikłań pooperacyjnych, skraca czas ho
spitalizacji, a co za tym idzie kosztów 

50-lecie kapłaństwa

Tak piękny Jubileusz święcił 6 maja ks. Stanisław Bober, proboszcz parafii w Płuż
nicy. Uroczystą mszę św. z tej okazji w miejscowym kościele koncelebrowało kilkuna
stu księży.

Szanownemu Jubilatowi życzymy wiele łask Bożych i zdrowia.

leczenia. Również rzadziej dochodzi do 
występowania przetrwałego bólu poope
racyjnego, który stanowi poważny pro
blem społeczny i ekonomiczny.

Starania szpitala o uzyskanie certy
fikatu trwały 2 lata, a intensywne przy
gotowania 5 miesięcy. Koordynatorem 
projektu został dr Piotr Baron, specjali
sta anestezjolog strzeleckiego oddziału 
intensywnej terapii. To dzięki jego zaan
gażowaniu, a także zaangażowaniu per
sonelu pielęgniarskiego, kontrola speł
nienia wyznaczonych przez Polskie To
warzystwo Badania Bólu kryteriów prze
biegła pomyślnie.

Uzyskanie przez szpital certyfikatu 
„Szpital bez bólu” jest ważną informacją 
dla pacjenta, że uśmierzanie bólu poope
racyjnego prowadzone jest na najwyższym 
poziomie, co przekłada się na podniesienie 
satysfakcji z całego procesu leczenia.

BORELIOZA 
w powiecie

Prawdopodobieństwo trafienia na 
kleszcza, który po ugryzieniu zara
zi nas jedną z groźnych chorób (klesz

czowe zapalenie mózgu czy borelioza) 
jest całkiem spore: ok. 30% populacji 
tych pajęczaków to nosiciele. Im więcej 
kleszczy (a ich liczba wzrasta niepoko
jąco, co przypisuje się zmianom klima
tu) - tym więcej wśród nich zarażonych 
i więcej zachorowań wśród ludzi. Widać 
to także w naszym powiecie, niestety.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać 
z danymi dotyczącymi zachorowań na 
boreliozę w naszym powiecie, jednak 
trzeba wziąć pod uwagę, że borelioza 
może wywołać zupełnie nietypowe obja
wy, niepozwalające na jednoznaczną dia
gnozę. Dodajmy, że niektóre z objawów 
mogą wystąpić po kilku tygodniach, mie
siącach, a nawet latach.

Po takim czasie trudno nawet pamię
tać, że kiedyś ugryzł nas kleszcz.

2012 r. (do maja) 6 osób,
w tym 3 hospitalizowane 

2011 r. 30 osób, w tym 4 hospitalizowane 
2010 r. 25 osób, w tym 9 hospitalizowanych 
2009 r. 29 osób w tym 6 hospitalizowanych 
2008 r. 9 osób, w tym 1 hospitalizowana 
2007 r. 8 osób w tym 2 hospitalizowane

Więcej czytaj na str. 7

Dzień Strażaka 2012

Nadbrygadier Karol Stępień wręcza odznaczenia
Więcej czytaj na str. 2

Tancerki i tańce zachwycały wszystkich
Więcej czytaj na str. 4

Kursów znów mniej

Cichutko, od 4 maja (dla większości był to nadal dzień długiego weekendu) 
część kursów została zlikwidowana lub skrócona. Skąd taka decyzja? I czy na sta
łe - czy przejściowo?

Zmiany w rozkładzie jazdy wprowadzone w dniu 4 maja są konsekwencją zmian do
konanych w dniu 1 marca br. Przewozy osób w regularnej komunikacji publicznej wy
konuje się na podstawie uzyskiwanych zezwoleń, do których jednym z załączników jest 
właśnie rozkład jazdy - mówi Aleksander Patoła, prezes PKS SA.

Więcej czytaj na str. 4

Piknik w ZSZ nr 1

^Cochanym Mamom 

składamy najlepsze życzenia

I zawsze czujna, ciągle gotowa 

Pomagać dzieciom swym do ostatka, 

Mi/ość swą w czyny zdobi, nie w słowa - 

- To ma jedyna, najdroższa matka!
. .Karol 'Wojijia

Wicestarosta Strzelecki Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida Henryk Bartoszek Józef Swaczyna

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 
wszystkim pracującym w administracji samorządowej w naszym powiecie 

pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie 
oraz życzyć równocześnie wiele sukcesów - by dodawały Wam 

pozytywnej energii, ale też, by Wasze wysiłki były zawsze 
zauważane i doceniane przez mieszkańców.

http://www.powiatstrzelecki.plwww.bip.powiatstrzelecki.pl
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Jaki zawód cieszy się 
największym społecznym 
zaufaniem? Wg 
opublikowanego w kwietniu 
ostatniego badania 
European Trusted Brand 
(badanie odbywa się co 
roku) to strażak! W Polsce 
aż 93 proc. respondentów 
zdeklarowało ufność 
wobec tej profesji, ale 
podobnie postąpili wszyscy 
przebadani Europejczycy!

Były nagrody także dla młodych, zafascynowanych strażą - wręczono je zarówno 
zwycięzcom Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Zapobiegamy pożarom”, 

jak i zwycięzcom Powiatowego Konkursu z Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Miło nam wobec tego poinformować, że 11 maja, podczas powiatowej uro
czystości z okazji Dnia Strażaka tak wielu druhów otrzymało wyższe stopnie, 
wyróżnienia i nagrody.

Awanse oficerskie: 
na stopień kapitana: 
mł. kpt. Marzena KOTELUK 
mł. kpt. Adriana ROMANOWICZ 
na stopień mł. kapitana 
mł. asp. Dawid MEHLICH, który 
został absolwentem Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie

Dyplom Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej otrzy
mał mł. kpt. Janusz CHARCZENKO

Awanse w korpusie aspirantów: 
na stopień starszego aspiranta 
- asp. Piotr BIESOK 
na stopień aspiranta 
- mł. asp. Tomasz WDOWIK

Awanse podoficerskie: 
na stopień młodszego ogniomistrza: 
st. sekc. Waldemar JOSZKO 
st. sekc. Roman SCHREIBER 
st. sekc. Tomasz GÓRECKI 
st. sekc. Jerzemu POLINSKI 
na stopień starszego sekcyjnego: 
sekc. Grzegorz DUDA 
sekc. Krzysztof GABOR 
sekc. Konrad KONARSKI 
sekc. Andreas MLOTEK

Medale i odznaczenia: 
Brązową Odznakę „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej” 
otrzymał Starosta Strzelecki 
Józef SWACZYNA

Srebrny „Medal Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” otrzymał 
kpt. Damian GLIK

Brązowy „Medal Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” otrzymali: 
asp. Mateusz NIEŚWIEC 
sekc. Grzegorz BAKALARCZYK

Brązowym Medalem Za Długoletnią 
Służbę zostali odznaczeni: 
kpt. Damian GLIK 
mł. kpt. Leszek ZABŁOCKI

Awanse w korpusie aspirantów

Awanse w korpusie podoficerów

Nagrodę finansową Opolskiego 
Komendanta PSP otrzymał 
st. sekc. Andreas MLOTEK

Listy gratulacyjne Jubilatom Związ
ku Emerytów i Rencistów Pożarnic
twa RP wręczono:
- Panu Reinholdowi Prusowi

- z okazji 75 rocznicy urodzin,
- Pani Krystynie Majewskiej-Cygan

- z okazji jubileuszu urodzin,
- Panu Hubertowi Jaguszowi

- z okazji 60 rocznicy urodzin,
- Panu Norbertowi Świerzemu

- z okazji 55 rocznicy urodzin,

Z okazji XX-lecia Państwowej Stra
ży Pożarnej okolicznościowymi Me
dalami uhonorowanymi zostali na
stępujący funkcjonariusze:

- bryg. Wojciech LISOWSKI,
- mł. bryg.Janusz FILIPKOWSKI,
- st. kpt. Joanna BADOWSKA-

GHANEM,
- asp. sztab. Krzysztof SZŁAPA,
- st. ogn. Waldemar

KACZMARCZYK,
- st. ogn. Adrian SZOTKA 
oraz
dh. Józef SWACZYNA, 
st. bryg. w st. spocz.

Józef MANDERLA, 
st. asp. w st. spocz.

Władysław OPIŁO.
Natomiast Komendant Powiato

wy PSP w Strzelcach Op. st. bryg. 
Stefan SZŁAPA takim medalem 
uhonorowany został na uroczystych 
wojewódzkich obchodach Dnia 
Strażaka.

Plener malarski w Kadłubie
W czwartek 17 maja 2012 ro

ku odbył się w Zespole Szkół 
Specjalnych w Kadłubie VIII plener 

malarski p.n. „ Wiosna w Kadłubie”.
Uczestnikami pleneru byli 

uczniowie ze Specjalnego Ośrod
ka Szkolno-Wychowawczego w Le
śnicy, uczniowie ze Ośrodka Szkol
no-Wychowawczego w Dobrodzie
niu oraz uczniowie z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kadłubie.

Pogoda, mimo iż wietrzna, nie 
przeszkodziła uczestnikom, uśmie
chem i dobrym nastrojem uczniowie 
zaczarowali wietrzną aurę. Uczest
nicy wybrali sobie ciekawe miejsce 
wokół szkoły i przestawili je wyko
rzystując m.in.: rysunek, malarstwo 
i kolaż. Pracy młodych artystów 
przyglądał się przybyły gość, Wice- 
starosta Powiatu Strzeleckiego - pan 
Waldemar Gaida. Po pracy twórczej 

czekał słodki poczęstu
nek ufundowany przez 
p. Dorotę Sierpinę i Ewę 
Rojek ze Spóroka oraz 
Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci - odział w Strzel
cach Opolskich.

Plener zakończył się 
wręczaniem dyplomów 
i drobnych upominków 
oraz pamiątkowe zdję
cie. W radosnej atmosfe
rze uczestnicy odjechali 
do swoich domów.

Koordyantorkami ple
neru były p. Barbara Ma- 
cygon i p. Monika Szen- 
dzielorz
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Bieganie
Młodszy aspirant Edward 

Dramski z Wydziału Ruchu Dro
gowego strzeleckiej komendy za
jął 2 miejsce indywidualnie wśród 
mundurowych w XVII Oleskich 
Ulicznych Biegach Pokoju. Druży
nowo zajął wspólnie z innymi po
licjantami również drugie miejsce. 
Dla strzeleckiego policjanta biega
nie jest sposobem na odprężenie 
i formą dbania o zdrowie.

Młodszy aspirant Edward Dram- 
ski wziął udział w XVII Oleskich 
Ulicznych Biegach Pokoju. Zajął 
tam drugie miejsce wśród mundu
rowych w biegach indywidualnych 
oraz również drugie miejsce w bie
gach drużynowych wspólnie z in-

Gdyby być dosłownym - wca
le nie były to trzecie targi, na 
których panny „wystawiały się” 

w Ujeździe, bo przecież jeszcze 
sporo przed wojną takową imprezę 
- z której szeroko słynęło miasto - 
przygotowywano co roku. Niejedna 
para poznała się tutaj.

Wrócono zatem do tradycji i... 
udało się! Z roku na rok gości przy
bywa, program jest bogatszy, a za
bawy - więcej. I o to przecież cho
dzi. Tylko jeszcze pytanie: czy znów 
tu się zjeżdżać będą młodzi, by po
znawszy się, razem wyruszyć na no
wą drogę życia?

Korowód otwierała Panna Młoda 
wraz z gospodarzem imprezy - burmi

strzem Ujazdu. Muszkieterowie dali wspaniały pokaz walki, po którym trup ścielił się gęsto.

STOP - reklamie tytoniu
Każdego roku 31 maja Światowa

Organizacja Zdrowia (WHO) 
inicjuje obchody Światowego Dnia 
bez Tytoniu. W roku bieżącym dzia
łania antytytoniowe prowadzone są 
pod hasłem „Działania marketin
gowe przemysłu tytoniowego”. Te
goroczna kampania adresowana jest 
do ogółu społeczeństwa ze szczegól
nym uwzględnieniem młodych ludzi 
czyli potencjalnie nowych i najle
piej wiernych przez całe życie użyt
kowników nikotyny.

Głównym celem działań jest 
uwrażliwienie społeczności na dzia
łania marketingowe przemysłu tyto
niowego, promocja zdrowego sty
lu życia, zwiększenie wiedzy na te
mat skutków zdrowotnych czynnego 
i biernego palenia tytoniu oraz pod
niesienie świadomości na temat pra-

wciąga!
nymi policjantami reprezentują
cymi KWP w Opolu. W tym roku 
m.in. nasz policjant przybiegł z cza
sem 3,09 godziny jako ósmy na me
tę X Mistrzostw Polski Policjantów 
w Maratonie w Dębnie.

W zeszłym roku był na misji 
w Kosowie, gdzie również uczestni - 
czył m.in. w maratonie w Kosowie, 
na którym zajął 3 miejsce, w mara
tonie w Macedonii oraz w 23-kilo- 
metrowym Marszu Duńskim, gdzie 
zgodnie z regulaminem udział 
w marszu bierze się w umundurowa - 
niu ćwiczebnym, butach bojowych, 
niosąc wyposażenie służbowe: broń, 
kamizelkę kuloodporną, plecak, któ
rego waga podczas zawodów musi 
przekraczać 10 kg.

III Targi Panieńskie

Panną Młodą była w tym roku Anna Soja z Ujazdu, a Panem Młodym - Kamil 
Gajda z Dziewkowic. Organizatorzy już przyjmują zgłoszenia na przyszły rok. Prze
cież jak ślub, to ślub - wszystko trzeba zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

wa do życia w środowisku wolnym 
od tytoniu.

Każdego roku światowy przemysł 
tytoniowy wydaje dziesiątki miliar
dów dolarów na promowanie swoich 
śmiercionośnych wyrobów, natomiast 
w Polsce zgodnie z obowiązującą 
ustawą o ochronie zdrowia przed na
stępstwami używania tytoniu i wyro
bów tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 
10, poz. 55, z późn. zm.) zabrania się: 
- reklamowania i promocji wyrobów 

tytoniowych, rekwizytów tytonio
wych i produktów imitujących wy
roby tytoniowe oraz symboli zwią
zanych z używaniem tytoniu m.in. 
w mediach, kinach, placówkach 
leczniczych i oświatowych, na te
renie obiektów sportowo - rekre
acyjnych, na plakatach, w środ
kach usług informatycznych,

Mł. asp. Edward Dramski służy 
w Policji od 14 lat, a biega od trzech. 
Bieganie jest dla niego sposobem na 
odprężenie i zrelaksowanie się oraz 
formą dbania o zdrowie.

O F E R T Y P R A C Y

URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 
47-100 Strzelce Opolskie 

tel. 462 18 10

- sponsorowania przez firmy tyto
niowe działalności sportowej, 
kulturalnej, oświatowej, zdrowot
nej i społeczno - politycznej,

- eksponowania w punktach sprzeda
ży przedmiotów imitujących opa
kowania wyrobów tytoniowych.
Za łamanie powyższych zakazów 

grozi kara grzywny do 200 000 zł, 
kara ograniczenia wolności lub ka
ra łączna.

Obowiązujące regulacje prawne 
mają na celu ograniczenie agresyw
nych i perfekcyjnych działań marke
tingowych promujących tytoń, jako 
że jest to jedyny legalnie sprzedawa
ny produkt, który zabija, gdy użyt
kowany jest zgodnie z zaleceniami 
jego wytwórców.

Patrycja Płoszaj 
PSSE w Strzelcach Op.

STANOWISKO
MIEJSCE 

WYKONYWANIA 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

BANKOWY 
DORADCA KLIENTA

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie średnie ogólnokształcące
- praktyczna znajomość technik sprzedaży i negocjacji, podstawo
wa wiedza z zakresu finansów, prawa bankowego i handlowego, 
znajomość lokalnego rynku biznesowego
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie mile widziane

KIEROWNIK SKLEPU BŁOTNICASTRZELECKA
- wykształcenie średnie
- obsługa komputera
- zarządzanie zespołem, dyspozycyjność

- doświadczenie

KONSULTANT
DS. OBSŁUGI KLIENTA 

7/8 etetu
STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie
- umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, popraw
na dykcja

HANDLOWIEC CAŁA POLSKA
- wykształcenie min. średnie
- obsługa komputera, negocjacje, sprzedaż bezpośrednia
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie mile widziane

SPRZEDAWCA 
NA STACJI PALIW SZYMISZÓW

- dyspozycyjność
- doświadczenie mile widziane

KASJER - SPRZEDAWCA BŁOTNICA 
STRZELECKA

- obsługa kasy fiskalnej
- dyspozycyjność
- doświadczenie mile widziane

KIEROWCA 
KAT. C+E CAŁY KRAJ

- prawo jazdy kat. C+E
- min. rok doświadczenia w zawodzie

MECHANIK/ 
ŚLUSARZ ZAWADZKIE

- wykształcenie min. zawodowe
- uprawnienia na wózki widłowe, suwnicę sterowaną z poziomu ro
boczego oraz uprawnienia spawalnicze

LAKIERNIK 
SAMOCHODOWY

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie kierunkowe - lakiernik

MURARZ - BRUKARZ 
% ETATU WG. ZLECEŃ - umiejętności murarsko - brukarskie

- doświadczenie mile widziane

CIEŚLA 
SZALUNKOWY

STRZELCE OPOLSKIE
ORAZ 

TEREN CAŁEGO KRAJU

- wykształcenie min. zawodowe
- umiejętność czytania rysunku technicznego, obsługa niwelato- 

ra i teodolitu
- doświadczenie przy szalunkach systemowych i na betonach ar
chitektonicznych
- min. rok doświadczenia

MONTER - ŚLUSARZ KIELCZA, 
ZAWADZKIE

- wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. B
- mile widziane uprawnienia spawalnicze TIG

- doświadczenie

TOKARZ - ŚLUSARZ/ 
ROBOTYK - 

MECHATRONIK
STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie techniczne
- zmysł techniczny, zdolności manualne, umiejętność pracy w ze
spole, sprawność fizyczna, kreatywność

- doświadczenie w zawodzie

OPERATOR 
SUWNICY ZAWADZKIE

- uprawnienia do obsługi suwnic specjalnych z trawersą obro
tową IS

- doświadczenie w obsłudze suwnicy

TOKARZ ZAWADZKIE
- wykształcenie zawodowe o kierunku mechanicznym
- umiejętność obsługi tokarki

- doświadczenie na stanowisku tokarz

PRACOWNIK 
OCHRONY

STRZELCE 
OPOLSKIE

- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie na podobnym stanowisku

PRACOWNIK 
OCHRONY

ZAWADZKIE, 
KOLONOWSKIE

- stopień niepełnosprawności

PRACOWNIK 
PRODUKCJI

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie zawodowe

PRACOWNIK 
PRODUCYJNY

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie techniczne
- umiejętność pracy w zespole, sprawność fizyczna

- doświadczenie w zawodzie

OPERATOR 
ŻURAWIA 

WIEŻOWEGO
TEREN

CAŁEGO KRAJU
- wykształcenie min. zawodowe
- uprawnienia do obsługi żurawi wieżowych
- aktualne badania psychologiczne

PORZĄDKOWY
3/8 etatu

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie podstawowe, zawodowe
- niekaralność
- min. rok doświadczenia w usługach porządkowych
- stopień niepełnosprawności

KONTROLER 
JAKOŚCI ZAWADZKIE

- wykształcenie min. średnie
- ważne uprawnienia do badań ultradźwiękowych UT 2 - min

KOSMETYCZKA BŁOTNICA 
STRZELECKA

- wykształcenie kierunkowe
- doświadczenie mile widziane

FRYZJER BŁOTNICA 
STRZELECKA

- wykształcenie kierunkowe
- doświadczenie mile widziane

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach 
Opolskich przyjmuje wnioski pracodawców 
ubiegających się o przyznanie refundacji ze 

środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy 
dla osoby niepełnosprawnej, oraz wnioski osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie 
pracy i zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w pokoju nr 6 Powiatowego Urzędu Pracy 

w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4621817, 77 4621818
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Dok. ze str. 1

Piknik edukacyjny
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich

Doceniamy samorząd?

W
 dniu 19.05.2012 ucznio
wie i nauczyciele Zespo
łu Szkół Zawodowych nr 1 
w Strzelcach Opolskich zaprosili gimna

zjalistów i ich rodziców oraz wszystkich 
zainteresowanych podnoszeniem kwa
lifikacji zawodowych na kursach, w li
ceum dla dorosłych oraz technikach i za
sadniczej szkole zawodowej dla młodzie
ży na Piknik edukacyjny. Każdy mógł 
zobaczyć pracownie szkolne w czasie 
gry w „Podchody” przygotowanej przez 
uczniów pod opieką pani Anny Sewruk, 
Izabeli Szymaniec i pana Krzysztofa Ka
lisza. Gimnazjaliści oglądali ćwiczenia 
wykonywane w sali mechatroniki, sali 
elektronicznej, sali technologii gastrono
micznej, sali obsługi konsumenta. Zwie
dzali bibliotekę szkolną i pracownię geo
graficzną, historyczną. Za wykonane za
dania otrzymywali punkty, a zwycięzcy 
uhonorowani zostali nagrodami ufun
dowanymi przez Powiat Strzelecki. Po 
marszu korytarzami szkoły goście posi
lili się grochówką i grillowanymi kiełba
skami przygotowaną przez uczniów pod 
okiem pani Małgorzaty Tacicy i Krystia
na Grondesa. W cieniu drzew, na boisku 
szkolnym, kiełbasa ofiarowana przez pa
na Grzegorza Pykę z Jemielnicy sma
kowała wyśmienicie. Każdy mógł po
dziwiać pokazy carvingu prezentowa
ne przez uczniów klas technikum w za
wodzie technik usług gastronomicznych 
pod opieką pani Katarzyny Krępy-Stefa- 
nik. Nową fryzurę zapewniały uczennice 
klas fryzjerskich, które z opiekunką pa
nią Sonią Tudyką, czesały barokowe ko
ki, kręciły loki i fale w namiocie rozsta-

Dok. ze str. 1 Kursów mniej
Skąd taka decyzja? I czy zapadła 

ona na stałe - czy przejściowo?
Każda zmiana rozkładu jazdy musi 

uzyskać zgodę organu wydającego ze
zwolenie. W tym przypadku był to Urząd 
Marszałkowski w Opolu. Pozytywne de
cyzje akceptujące zmiany w URJ (urzę
dowy rozkład jazdy) otrzymaliśmy 
30.04.2012 r. Konsekwencją tych decy
zji administracyjnych było uaktualnie
nie obowiązującego urzędowego rozkła
du jazdy. W efekcie - zmiany wprowa
dziliśmy w maju.

Mocno odczuwacie konkurencję 
LUZ-u?

Wydanie zezwolenia firmie LUZ na li
nii Strzelce Op. - Opole przez Urząd Mar
szałkowski w godzinach prawie pokrywa
jących się z naszym rozkładem jazdy (róż
nica 5-10 minut) doprowadziło tylko do 
wojny podjazdowej i podzielenia się ryn
ku, nie rozwiązując istotnych problemów 
transportu zbiorowego. Natomiast gdyby 

wionym na wzór salonu fryzjerskiego. 
Goście mogli podziwiać występy zespo
łów muzycznych naszej szkoły- repertuar 
był bardzo szeroki, bo od rocka do ballad 
w języku niemieckim. Tancerki z zespo
łu pani Sabiny Miś wykonywały kankana 
i inne tańce hiszpańskie wzbudzając za
chwyt publiczności i przechodniów.

Ale przede wszystkim wszyscy zain
teresowani rozpoczęciem edukacji od 1 
września 2012 w przekształconym z Ze
społu Szkól Zawodowych nr 1 w Strzel
cach Opolskich, nowym Centrum Kształ
cenia Zawodowego i Ustawicznego mo
gli uzyskać informacje o kierunkach 
kształcenia dla młodzieży i dorosłych. 
Na wszystkich czekały foldery szkoły 
i wzory podań. Uczennice klasy II tech
nikum w zawodzie technik obsługi tury
stycznej sprawnie oprowadzały po szkole 
i udzielały wszystkich ważnych informa
cji dotyczących kształconych zawodów 
w technikum, zasadniczej szkole zawo
dowej, Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych, Kwalifikacyjnych Kursów 
Zawodowych, Kursów Umiejętności Za
wodowych i innych kursów.

Mamy nadzieję, że piknikowe spo
tkania zaowocują udziałem młodzieży 
i dorosłych podejmujących naukę dzien
nie, wieczorowo lub zaocznie w CKZiU. 
Posiadamy nowoczesna bazę dydaktycz
ną, wykwalifikowana kadrę, wieloletnie 
doświadczenie w przygotowywaniu do 
egzaminów zewnętrznych oraz bogatą 
ofertę dodatkowych zajęć.

Czekamy i zapraszamy.
Mirosława Stańczak 

wicedyrektor ZSZ nr 1 w Strzelcach Op.

firmie LUZ udzielono zezwolenia na uru
chomienie kursów w godzinach różnią
cych się od naszych o 30 minut - spowo
dowałoby to rozszerzenie oferty przewo
zowej dla ludności i dopiero wtedy można 
byłoby to nazwać zdrową konkurencją.

Linia na trasie Strzelce-Opole by
ła dochodowa, umożliwiała częściowe 
dofinansowywanie linii nierentownych, 
utrzymywanych z niezbędnych wzglę
dów społecznych.

Pasażerowie muszą liczyć się z ko
lejnymi zmianami?

W zależności od wielkości spadku 
dochodów z linii Strzelce Op. - Opo
le będą dokonywane zmiany na liniach 
nierentownych, których utrzymanie by
ło uzależnione od dochodów z sieci po
łączeń realizowanych przez Przedsię
biorstwo. Skutki wprowadzenia na linię 
Strzelce Op.-Opole nowego przewoźni
ka będą na bieżąco monitorowane przez 
Przedsiębiorstwo.

Powiaty czy starostwa stanowi
ły stały element administra
cji kraju. Ich siedziby utworzy sieć 

miast i miasteczek dość równomier
nie pokrywającą cały kraj. (.)Funk- 
cjonowały w PRL aż do 1975 r. Wów
czas uległy likwidacji w imię intere
sów kierownictwa partyjnego. Prawie 
300 miast utraciło swe funkcje lokal
nych centrów rozwoju gospodarczego 
i kulturalnego na rzecz 49 stolic ma
łych województw. Te ostatnie zaczęły 
się silnie rozwijać, przejmując dostęp
ne środki kosztem miast, które zdegra
dowano po poziomu gminnego. Sta
nowisko w tej sprawie środowisk na
ukowych było jednoznacznie nega
tywne. Naukowcy wypowiadali się za 
utrzymaniem podziału trójszczeblo
wego i za zmniejszeniem liczby wo
jewództw z 17 do 12, czy nawet 10.” 
Tak pisał we wspomnieniach prof. Je
rzy Regulski, współtwórca reformy sa
morządowej z lat 90.

W niedzielnych (20 maja) Gmin
nych Zawodach Sportowo-Po
żarnicze Ochotniczych Straży Pożar

nych w Łąkach Kozielskich OSP Ra- 
szowa była bezapelacyjnie najlepsza, 
choć w zawodach brało udział 20 dru
żyn, które rywalizowały w czterech 
grupach wiekowych.

Wśród dziewczęcych Młodzieżo
wych Drużyn Pożarniczych najlepsza 
była MDP OSP Raszowa, za nią upla
sowały się drużyny z Zalesia Śląskiego 
i Łąk Kozielskich. W grupie chłopców 
pierwsze miejsce zajęła MDP OSP Ra- 
szowa I, II - MDP OSP Zalesie Śląskie, 
a III - MDP OSP Lichynia. Wśród męż
czyzn I miejsce zajęła OSP Raszowa I, II 
- OSP Raszowa II, a trzecie - OSP Zale
sie Śląskie.

Jedynie wśród drużyn kobiecych OSP 
Raszowa dała się wyprzedzić drużynie 
z Zalesia, a na trzecim miejscu uplaso
wała się OSP Lichynia.

Ogrodnicy z SOSW egzamin będą zdawać w Krzyżanowicach

Dnia 15 maja 2012 r. grupa młodzie
ży z klasy II Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej przy SOSW w Leśnicy — 

kończąca w tym roku swoją edukację 
w zawodzie ogrodnik, odbyła wyciecz
kę do szkoły w Krzyżanowicach koło 
Wrocławia, gdzie z początkiem lipca 
będzie zdawać egzamin potwierdzają
cy kwalifikacje zawodowe.

Pani dyrektor oprowadziła wycho
wanków po pięknej zabytkowej szkole, 
ogrodzie, szklarniach, sadzie. Informo
wała jak będzie wyglądał ich egzamin 
i czego będą potrzebowali, aby do nie
go przystąpić.

W dniach od 17 do 20 maja 2012 
roku zawodnicy Olimpiad Spe
cjalnych z sekcji Karlusy przy Specjal

nym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 
w Leśnicy, brali udział w XIII Ogól
nopolskim Turnieju Piłki Nożnej Dru
żyn 11-osobowych Olimpiad Specjal
nych w Łodzi. Zawodnicy w składzie 
Krzysztof Kołdrzak, Andrzej Kaczmar
czyk, Rafał Grochla i Sławomir Tinelt 
- reprezentanci SOSW w Leśnicy, zasi
li skład drużyny piłki nożnej wojewódz
twa Opolskiego. Łącznie z zawodnikami 
z Kadłuba, Głubczyc i Krapkowic two
rzyli drużynę Opolskie II, cały czas pod 
czujnym okiem trenerów Ewy Kubiszok 
i Tomasza Kiszczyka. Wszyscy walczy
li dzielnie do ostatniego gwizdka sędzie
go. Ostatecznie po bratobójczym me
czu z Opolskim I, nasza drużyna zajęła 4 
miejsce w grupie.

Z wizytą u potentata meblowego
maja uczniowie Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej 

w Leśnicy udali się na wycieczkę do fir
my „KLER” w Dobrodzieniu specjalizu
jącej się produkcją mebli i kompletów 
wypoczynkowych najwyższej jakości, 
według najnowszych technologii. Firma

Ostatecznie do powołania powia
tów doszło znacznie później, też nie 
bez oporów. Bo wieloletnie „ogłupia
nie społeczeństwa przez propagandę 
komunistyczną” doprowadziło do za
niechania myśli o jakiejkolwiek idei sa
morządności wśród starszego pokole
nia, a młodzi nie znali reguł postępo
wania w demokratycznym państwie. 
Przeciwnicy powiatów przywoływa
li też inne argumenty - jak choćby ten, 
że dobrowolne związki gmin doskonale 
powiaty zastąpią. Jednak co stałoby się 
np. z oświatą czy szpitalami, gdyby nie 
doszło do powołania takiego związku?

Argumenty zwolenników trójszcze
blowego samorządu ostatecznie prze
ważyły. I choć minęło jeszcze sporo 
czasu - w efekcie dziś nie wyobrażamy 
sobie chyba funkcjonowania bez wy
bieranych przez nas samych władz sa
morządowych.

Nie piszemy dziś o tym bez po
wodu - prof. Jerzy Regulski podczas

OSP Raszowa górą!

rasiflSES

Karlusy walczyły do końca

nr- rtA spocić 
r»»Oj.SWt

KLER eksportuje do ponad 30 krajów 
swoje wyroby.

Uczniowie naszego Ośrodka mogli zo
baczyć cały cykl produkcyjny. Celem wy
cieczki było uzmysłowienie uczniom za
sady funkcjonowania zakładu stolarskie
go i całej organizacji pracy. Tym bardziej, 

święta 3 Maja został uhonorowany Or
derem Orła Białego przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego.

W związku z odznaczeniem, prof. 
Jerzy Regulski wystosował list otwar
ty do wszystkich, którym polska sa
morządność leży na sercu i którzy się 
przyczynili do jej rozwoju. A czytamy 
w nim:

„Uznanie dla samorządu narasta
ło z biegiem lat. Początkowo mało kto 
rozumiał jego istotę i mało kto wierzył 
w zdolności polskich obywateli do za
rządzania sprawami publicznymi. Dziś 
już zapomniano o tych różnych pseu- 
doargumentach, których używano, aby 
zablokować decentralizacje kraju. Ale 
wtedy były one groźne. Jednak wola 
i zdolności tysięcy z Państwa zadała 
im kłam. I chociaż ciągle nie jesteśmy 
zadowoleni, chociaż ciągle uważamy, 
że można by lepiej, to mimo wszyst
ko możemy być dumni z naszych osią
gnięć.”

iż byli to uczniowie klasy III kończący 
w czerwcu swoją drogę edukacyjną, który 
w najbliższej przyszłości będą poszukiwać 
pracy na „zawężającym” się rynku...

Uczniowie byli bardzo zadowoleni 
i usatysfakcjonowani przebiegiem wy
cieczki.
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AD MULTOS ANNOS!
Zauważyli Państwo, jak wiele osób z naszego powiatu obchodzi w ostatnim czasie

Bardzo Dostojne Jubileusze? Przecież „okrągłe” urodziny, i to powyżej 80, to nie 
jest jakaś tam zwykła rocznica! Tym bardziej, że wszystkim przyszło żyć w bardzo cięż
kich czasach i nikomu łatwo w życiu nie było.

Dziś przedstawiamy trzy kolejne wspaniałe mieszkanki powiatu strzeleckiego, które 
w maju świętowały swoje 90 urodziny. Oto one: Pani Alina Bernaczek ze Strzelec Opol
skich, Pani Anna Kilkajsz z Kalinowic i Pani Magdalena Szczędzina z Rozmierki.

Wszystkie Jubilatki otrzymały z tej okazji wiele gratulacji, prezentów i kwiatów. By
ły życzenia od rodziny i bliskich, od znajomych, ale także te bardziej oficjalne. A wśród 
nich - od władz powiatu, z kwiatami, listami gratulacyjnymi i koszami słodkości.

Do wszystkich tych najcieplejszych już złożonych powinszowań dołączamy rów
nież swoje: wiele jeszcze pięknych lat w jak najlepszym zdrowiu, pogody ducha na co 
dzień i dni wypełnionych serdecznością i obecnością najbliższych.

Pani Alina Bernaczek ze Strzelec Opolskich - 90. urodziny świętowała 19 maja

Pani Alina Kiklajsz z Rozmierki - jubileuszowych gości z okazji 90. urodzin 
przyjmowała 19 maja

Pani Magdalena Szczędzina z Rozmierki - Jubileusz 90-lecia 
urodzin obchodziła 21 maja

O mniejszości romskiej
- w ZS im. A. Kamińskiego

W dniu 8 maja br. świetlicę romską działającą przy Zespole Szkół im.
Aleksandra Kamińskiego w Strzelcach Opolskich odwiedzili przedsta

wiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z Warszawy - Pani Agnieszka 
Gajewska, główny specjalista w Wydziale Mniejszości Narodowych i Etnicz
nych oraz Dorota Dobrzyńska - specjalista we wspomnianym wydziale. Wi
zyta miała charakter poglądowy. Panie miały okazję obejrzeć pomieszczenia 
świetlicy, a także zobaczyły występ taneczny dziecięcego zespołu romskiego 
Sumnakune Ciawoche.

Zachwyt wzbudziły piękne stroje romskie, które są na stanie świetli
cy i służą dzieciom podczas występów scenicznych. Świetlica romska oraz 
wszelkie inne zadania realizowane w ramach świetlicy, np. nauka języków 
obcych, nauka gry na instrumentach, nauka tańca itp. Możliwe są do realiza
cji dzięki dotacji Ministerstwa, o którą Powiat Strzelecki, występuje corocz
nie od roku 2005. Dotychczas pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie 
633.942,00 zł.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wyjaśnia 

e-sąd - ułatwienie czy zagrożenie 
dla konsumentów?

Coraz więcej konsumentów zgłasza 
się do Rzecznika zdziwionych otrzy
manymi nakazami zapłaty z e-sądu. Py

tają czy taki sąd faktycznie istnieje zgod
nie z prawem i dlaczego bez żadnej wie
dzy o sprawie otrzymują od razu nakazy 
zapłaty. Firmy zachęcone niższą o jedną 
czwartą opłatą sądową oraz brakiem ko
nieczności przedstawiania dowodów, za
częły składać do e-sądu pozwy, których 
nie mogłyby złożyć w postępowaniu tra
dycyjnym.

Firmy windykacyjne próbują tą dro
ga dochodzić roszczeń, które już się 
przedawniły, a nawet takich, których nie 
byłyby w stanie udowodnić przed tra
dycyjnym sądem. Liczą na to, że dru
ga strona nie zorientuje się, że roszcze
nie się przedawniło, i nie będzie się na 
to powoływać.

W takim wypadku e-sąd wyda nakaz 
zapłaty, który będzie stanowił podstawę 
do prowadzenie egzekucji. Dlatego e - 
sąd mimo założeń usprawnienia wy
miaru sprawiedliwości jest dużym za
grożeniem dla konsumentów, zwłasz
cza osób starszych, które w przypad
ku niezłożenia sprzeciwu w terminie 
14 dni zostają z prawomocnym wyro
kiem.

VI Wydział Cywilny Sądu Rejono
wego Lublin - Zachód w Lublinie, bo 
pod taką oficjalną nazwą funkcjonuje 
e-Sąd, rozpoczął działalność 1.01.2010 
roku na podstawie ustawy nowelizują-

W piątek 27 kwietnia na terenie
Parku Wiejskiego w Raszowej 

odbyły się VII Mistrzostwa Wojewódz
twa Opolskiego w Wędkarstwie Spła- 
wikowym Szkół Integracyjnych i Spe
cjalnych. Organizatorem zawodów był 
tradycyjnie Specjalny Ośrodek Szkol
no-Wychowawczy w Leśnicy. Hono
rowy patronat nad mistrzostwami ob
jął pan Józef Swaczyna starosta strze
lecki. Akweny udostępniła Gmina Le
śnica oraz Towarzystwo Ekologiczne 
„Ziemi Leśnickiej”. Otwarcia zawo
dów dokonał Burmistrz Leśnicy pan 
Łukasz Jastrzembski.

W zawodach uczestniczyły trzy
osobowe drużyny ze szkół z Grodko
wa, Ozimka, Głubczyc, Kędzierzyna 
-Koźla, Głogówka, Krapkowic i Leśni
cy. Po krótkiej odprawie, w trakcie któ
rej przypomniano regulamin zawodów, 
przeprowadzono losowanie sektorów. 
Ze względów bezpieczeństwa zawodni
cy reprezentujący placówki łowili ry
by wyłącznie w wylosowanym sektorze. 
Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęto 
zawody. Pierwsze ryby w siatkach poja
wiły się po kilkunastu minutach. Domi
nowały wędziska uzbrojone w delikatne 
zestawy na białą rybę. Skuteczną przynę
tą okazała się pinka, biały robak i ochot- 
ka haczykowa, kukurydza konserwowa. 
Połów ryb odbywał się na jedną wędkę 
spławikową. Rywalizacja była bardzo 
zacięta, do końca nie było wiadomo kto 
uplasuje się na podium.

Punktualnie o 13.00 sędzia dał sy
gnał kończący wędkowanie. Komisja sę
dziowska na stanowiskach wędkarskich 
dokonała ważenia złowionych ryb. Łącz
nie zawodnicy złowili 13 kg ryb ( w po
przedniej edycji 10,5 kg). Największy
mi rybami zawodów, złowionymi przez 
ucznia SOSW w Leśnicy Krzysztofa 
Dula, okazały się leszcze o masie 1280 
i 1080 gram oraz karaś ważący 900 gram. 
Po zważeniu zawodnicy złowione ry
by wpuścili z powrotem do wody zgod
nie z zasadą „złów i wypuść”. Pierwsze 
miejsce indywidualnie zajął Krzysztof 
Dul z SOSW w Leśnicy, drugie - Sła- 

cej kodeks postępowania cywilnego oraz 
rozporządzeń wprowadzających te roz
wiązania w życie. Postępowanie elektro
niczne jest z zasady szczególnym rodza
jem postępowania cywilnego, przewi
dzianym do dochodzenia wszelkich rosz
czeń pieniężnych.

Intencją ustawodawcy było również, 
aby trafiały do tego postępowania spra
wy o nieskomplikowanym charakterze.

W postępowaniu tym sąd ma w spo
sób niezwłoczny rozstrzygać spory, któ
re nie wymagają prowadzenia skompli
kowanego postępowania dowodowego. 
Cechą charakterystyczną i zapowiada
ną rewolucją w polskim systemie sądow
niczym było to, że komunikacja pomię
dzy sądem a powodem obowiązkowo od
bywa się wyłącznie drogą elektroniczną, 
co miało znacznie przyspieszyć proceso
wanie.

Pozew składa się poprzez wypełnienie 
interaktywnego formularza, udostępnio
nego na koncie każdego zarejestrowanego 
użytkownika. Pozew formułuje się analo
gicznie jak pozew w postępowaniu „pa
pierowym” z tą jednak różnicą, że wymie
nionych dowodów nie dołącza się do po
zwu, a jedynie powołuje się je.

Wniesienie pozwu nie wymaga po
siadania certyfikowanych bezpiecznych 
podpisów elektronicznych. e-Sąd wyda- 
je elektroniczny nakaz zapłaty, który jest 
doręczany pozwanemu zwykłą pocztą.

Nakaz w przypadku niewniesienia 

SZUWAREK 2012

womir Tokarz z SOSW w Głogówku, 
trzecie -Piotr Hołda z SOSW w Głub
czycach , czwarte- Sebastian Kozica 
z SOSW w Głogówku, piąte- Adrian Ka
raś z SOSW w Grodkowie, szóste- Wio
letta Leuenberg ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Ozimku.

Drużynowo I miejsce zajął Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Le
śnicy , II - Specjalny Ośrodek Szkol
no-Wychowawczy w Głogówku, Spe
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw
czy w Głubczycach. Zwycięzcy otrzy
mali piękne puchary, medale, statuetki, 
dyplomy, wędki, kołowrotki, plecaki. 
Każdy z uczestników otrzymał pamiąt
kowy upominek w postaci czapki, ze
stawu żyłek i spławików itp. Krzysztof 
Dul za największą rybę otrzymał statu
etkę ufundowaną przez Koło Wędkarskie 
PZW Reńska Wieś oraz sprzęt wędkar
ski ufundowany przez Piekarnię Osiedlo
wą w Strzelcach Opolskich państwa Do- 
meredzkich. Zawodników oraz opieku
nów poczęstowano smacznym bigosem 
przygotowanym przez panie kucharki 
z ośrodka w Leśnicy.

sprzeciwu w terminie 14 dni staje się 
orzeczeniem prawomocnym, podlega
jącym wykonaniu w drodze egzekucji 
komorniczej. Opłata sądowa od pozwu 
stanowi jedynie % opłaty. Minusem po
stępowania jest jednakże to, iż niezależ
nie od okoliczności, sprawa w przypad
ku wniesienia sprzeciwu przez pozwane
go trafia zawsze do dalszego rozpozna
nia do sądu właściwego miejscowo ze 
względu na siedzibę czy też miejsce za
mieszkania pozwanego.

W samym tylko 2010 r. do e-Sądu 
wpłynęło 690 109 pozwów, z czego za
łatwiono 641 069 spraw. Dla porówna
nia w 2011 r. (stan na 20 grudnia 2011 
r.) wpłynęło 1.825.078 spraw z czego za
łatwiono 1.467.843. Zaskarżalność naka
zów zapłaty kształtuje się na poziomie 
3%. Pokazuje to na zdecydowany wzrost 
zainteresowania tym postępowaniem 
w kolejnym roku działalności e-Sądu.

Pozwów do e-sądu wpływa coraz wię
cej, zatem konsumenci powinni szcze
gólnie uważać na korespondencję otrzy
mywaną z e-sądu. Żaden sąd nie bierze 
z urzędu pod uwagę przedawnienia 
roszczenia zatem sprawdzajmy dokład
nie swoją korespondencję i reagujmy na
tychmiast w przypadku niesłusznie skie
rowanych przeciwko nam pozwów.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Strzelcach Opolskich

Sponsorami zawodów byli: Za
rząd Powiatu Strzeleckiego, Kuratorium 
Oświaty w Opolu, Zarząd Główny Pol
skiego Związku Wędkarskiego w War
szawie, Zarząd Okręgu Polskiego Związ
ku Wędkarskiego w Opolu, Zarząd Koła 
Wędkarskiego PZW w Reńskiej Wsi, fir
ma : Jaxon z Poznania, Balsax z Kłodzka, 
Piekarnia Osiedlowa w Strzelcach Opol
skich, Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza 
„ZEFIREK” w Zdzieszowicach .

Organizatorzy dziękują Panu Rafało
wi Domeredzkiemu za pieczywo, Panu 
Markowi Janic za mięso i wędliny.

Piękna pogoda podczas trwania całej 
imprezy , wspaniałe nagrody ufundowa
ne przez sponsorów, fauna i flora Parku 
Wiejskiego w Raszowej oraz rybna wo
da zachęcają uczestników zawodów do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji SZU- 
WARKA. Połamania kija i rekordowych 
okazów ryb w następnej edycji „SZU- 
WARKA” życzą organizatorzy.

Tekst: Ryszard Baszuk 
Foto: Przemysław Janiszewski, 

Marcin Kamiński.
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Jak zwiększyć szanse absolwentów?
Konferencja dla pracodawców i przedstawicieli rynku pracy w ramach dotycząca przygotowania programów praktyk 

w ramach programu POKL9.2 „Uczeń szkoły zawodowej powiatu strzeleckiego aktywny na rynku pracy”

W Zespole Szkół Zawodowych nr
1 w Strzelcach Opolskich odbyło 

się spotkanie dla pracodawców i przed
stawicieli rynku pracy powiatu strzelec
kiego, na które przybyli Waldemar Ga- 
ida, wicestarosta strzelecki, Aurelia Stę
pień z Kuratorium Oświaty w Opolu, 
Norbert Jaskóła, dyrektor Powiatowe
go Urzędu Pracy, Roman Jawniak z Ce
chu Rzemiosł oraz pięćdziesięciu praco
dawców.

Uczestnicy spotkania zostali zapo
znani ze zmianami systemu edukacji 
zawodowej, wchodzącymi w życie od 
września br. Halina Kajstura, dyrektor 
ZSZ Nr 1 w Strzelcach Opolskich przed
stawiła sposób uzyskiwania kwalifika
cji zawodowych przez uczniów zasadni
czej szkoły zawodowej i technikum. Dy
rektor PUP w Strzelcach Op. zaprezen
tował sposób organizowania pomocy dla 
bezrobotnych.

Następnie zaprezentowano projekty, 
które mają na celu wzbogacenie oferty 
edukacyjnej uczniów szkół zawodowych 
z terenu powiatu strzeleckiego - współ
finansowane przez Powiat Strzelec
ki i Unię Europejską w ramach działa
nia 9.2 oraz realizowane przez WODIiP 
w Opolu kolejne edycje programu „In
nowacyjna szkoła zawodowa”, zagra
niczne praktyki zawodowe w Niemczech 
i Szwecji.

W latach 2008-2009 ze środków Unii 
Europejskiej i Powiatu Strzeleckiego sfi
nansowano projekt „Przyszły absolwent 
- fachowiec. Uczeń szkoły zawodowej 
z międzynarodowymi certyfikatami”,

*
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

KAPiTAt LUDZKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejny laureat w strzeleckim liceum

W dniach 30.03- 2.04.2012 
w Gdańsku odbyły się elimi
nacje centralne XXXVIII Olimpia

dy Historycznej, w których wzięło 
udział 122 uczniów z całej Polski. 
Wśród pięciu osób, które reprezen
towały województwo opolskie zna
lazł się również uczeń ze strzelec
kiego liceum ogólnokształcącego 

w ramach którego odby
wały się kursy: spawa
nia, języka zawodowego 
niemieckiego, eksploata
cji urządzeń, sieci i insta
lacji elektrycznych dla 65 
uczniów. W latach 2009
2010 „Akademia nowych 
specjalności zawodowych 
- dobry początek kariery” 
z kursami: spawania, ob
sługi wózków widłowych, 
prawa jazdy, CAD, języ
ka zawodowego angiel
skiego dla 69 uczniów. 
W latach 2011-2012 pro
jekt „Akademia przyszłych fachowców”, 
który oferował kursy: spawania, obsłu
gi wózków widłowych, kurs barmana, 
pilotów wycieczek, języka zawodowe
go angielskiego i niemieckiego dla 165 
uczniów. Dotychczasowe efekty realizo
wanych projektów to 14 kursów zawo
dowych, 299 przeszkolonych uczniów, 
udział 240 uczniów w zajęciach Pracow
ni Kariery przygotowujących do wejścia 
na rynek pracy.

W roku szkolnym 2011-2012 realizo
wany jest to projekt „Uczeń szkoły za
wodowej powiatu strzeleckiego aktyw
ny na rynku pracy”. Planowane kursy 
dla uczniów obejmują:

- spawanie metodą MAG,
• eksploatację urządzeń, sieci i insta

lacji elektrycznych,
• naukę języka zawodowego nie

mieckiego,
• obsługę wózków widłowych,

Marcin Lipok. Jak się później oka
zało, uzyskał on tytuł laureata i upla
sował się ostatecznie na VII miejscu 
w finałowej klasyfikacji olimpiady.

- ,,To dla mnie duży sukces 
i ukoronowanie wielomiesięcznej 
pracy - mówi Marcin- Na finale mia
łem okazję poznać wielu pasjonatów 
historii, których wiedza jest napraw
dę imponująca, dlatego tym bardziej 
jestem zadowolony ze swojej posta
wy”.

Zanim jednak Marcin znalazł 
się na eliminacjach centralnych mu- 
siał przejść eliminacje szkolne (do 
których przystąpiło ponad 4500 
uczniów z całej Polski) oraz okręgo
we. Formuła olimpiady wymusza na 
uczestnikach nie tylko „wkuwanie” 
dat i wydarzeń historycznych, ale 
przede wszystkim ich analizę, inter
pretację oraz wyciąganie wniosków. 
Nie inaczej było w gdańskim finale. 
Pierwszym zadaniem była praca pi
semna na jeden z ośmiu zapropono
wanych tematów, zgodnych ze spe
cjalizacjami uczestników. W przy
padku Marcina (specjalizacja XIX 
wiek) temat brzmiał: ,,Praca orga
niczna na ziemiach polskich”. Dru-

• kurs księgowości,
• kurs „odnawialne źródła energii”.

Dodatkowe zadania:
• Oferta Pracowni Kariery
• Opracowanie programu praktyk za

wodowych przy współudziale pra
codawców.

Spotkanie zakończyła degusta
cja przekąsek przygotowanych przez 
uczniów Zespołu Szkól Zawodowych nr 
1 w Strzelcach Opolskich pod opieką pa
ni Małgorzaty Tacicy.

Konferencja dla pracodawców 
i przedstawicieli instytucji rynku pracy 
zapoczątkowała cykl spotkań, którego 
celem jest wspólne wypracowanie pro
gramu praktyk dla uczniów szkół zawo
dowych. Aby przyszły absolwent szkoły 
zawodowej spełniał oczekiwania w za
kresie kompetencji i potrzeb rynku pra
cy.

Mirosława Stańczak

gim zadaniem była analiza tekstu 
źródłowego(dla XIX wieku był to 
manifest sejmu Królestwa Polskie
go po tym jak uznał on powstanie li
stopadowe za narodowe), a trzecim 
i najważniejszym wypowiedź ustna, 
na tematy zaproponowane przez ko
misję złożoną z profesorów i dokto
rów historii. Łącznie za trzy zadania 
Marcin otrzymał 84 punkty na 100 
możliwych do zdobycia.

Na postawione pytanie: ,,Co 
sprawia, że historia nadal przyciąga 
wielu młodych ludzi?” Marcin od
powiada:

- ,,Historia to nie tylko nieogra
niczony zasób wiedzy i doświadcze
nia. Nauki humanistyczne to przede 
wszystkim rozwój intelektualny 
i duchowy, z którego nie powinno 
się nigdy rezygnować”.

Tytuł laureata Olimpiady Histo
rycznej daje uprawnienia takie jak 
100% z matury rozszerzonej z hi
storii oraz zwolnienie z rekrutacji na 
liczne kierunki studiów (prawo, sto
sunki międzynarodowe, historia).

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Dorota Małczak

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

działając na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z dnia 2010r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały 

Nr XV/157/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012” 

przyznał dotacje następującym organizacjom:
I. Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z powiatu strzeleckiego 
z elementami sportu, edukacji i rekreacji - KWOTA DOTACJI: 6 000 zł
- zwyciężyła oferta
Stowarzyszenia Odnowa Wsi Staniszcze Małe
z liczbą sumaryczną punktów: 371 pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Zadanie łączy wypoczynek z rozwijaniem umiejętności lingwistycznych uczestników 
projektu - nauka jest połączona z zabawą. Pozwoli uczestnikom poznać inny zakres 
słów, aniżeli poznają w szkole.

II. Popularyzacja i organizacja sportu drużynowego - KWOTA DOTACJI: 6 000 zł
- zwyciężyła oferta:
Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Zawadzkie
z liczbą sumaryczną punktów: 349 pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Przy realizacji zadania ASPR wykorzysta spore środki własne. Oferta zakłada bardzo 
wiele elementów (zajęcia systematyczne, treningi, sparingi, turnieje) oraz integrację 
z młodzieżą niepełnosprawną z DPS Zawadzkie.

III. Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego 
w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, 
wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań różnymi rodzajami sztuki 
wśród mieszkańców powiatu strzeleckiego, aktywny udział w wydarzeniach 
kulturalnych - KWOTA DOTACJI: 3 000 zł
- zwyciężyła oferta:
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga ze Staniszcz Wielkich
z liczbą sumaryczną punktów: 333 pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta stwarza możliwość nie tylko zobaczenia np. przedstawienia, ale także 
rozmowy i wymiany poglądów na ten temat. Dzięki moderacji kompetentnego 
animatora rozmowy te będą żywe. Widoczny jest także bardzo duży wkład własny 
finansowy w przedsięwzięcie.

IV. Propagowanie kultury - obyczajów i tradycji - mniejszości narodowych i etnicz
nych zamieszkałych na terenie Powiatu Strzeleckiego - KWOTA DOTACJI: 4 000 zł
- zwyciężyła oferta:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 
z liczbą sumaryczną punktów: 355 pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta zakłada propagowanie kultury mniejszości narodowej we wszystkich aspektach 
życia, także poprzez język i kuchnię. Zadanie zostanie zrealizowane wspólnie przez 
wielu partnerów i adresowane do bardzo szerokiego grona odbiorców.

V. Popularyzacja i organizacja sportów sztuki walki - KWOTA DOTACJI: 2 000 zł
- zwyciężyła oferta:
Klub Karate „Nidan” z Zawadzkiego
z liczbą sumaryczną punktów: 320 pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Zajęcia Shotokan już cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży powiatu, 
a przyciągnięcie nowych zainteresowanych to szansa na kolejnych pasjonatów czynnego 
uprawiania sportu. Ważnym aspektem oferty jest także możliwość zdobycia stopnia ku.

VI. Organizacja różnej formy wycieczek dla małych i dużych mieszkańców powiatu 
strzeleckiego celem poznania bogactwa przyrodniczego, architektonicznego 
i historycznego powiatu strzeleckiego i okolicy - KWOTA DOTACJI: 3 393 zł
- zwyciężyła oferta:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych
z liczbą sumaryczną punktów: 346 pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta adresowana jest dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu strzeleckiego, 
a realizowanabędzie przezosoby mające kwalifikacje do pracy zosobami niepełnosprawnymi. 
Inną zaletą oferty jest również to, iż skupia się na promocji turystycznej perełki Powiatu - 
Góry św. Anny, ale także pozwala na poszerzenie wiedzy historycznej uczestników.

VII. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna - zwiększenie świadomości zagrożeń 
chorobami cywilizacyjnymi, asymilacja chorych w środowisku, zajęcia służące 
poprawie zdrowia i kondycji wraz z rehabilitacją - KWOTA DOTACJI: 4 997 zł
- zwyciężyła oferta:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
z liczbą sumaryczną punktów: 341 pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest bardzo zróżnicowana: zakłada wiele form promocji zdrowego trybu 
życia (zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne; nie zapomniano też o rozwoju 
umysłowym - gra w szachy) i skierowana jest do dużego grona uczestników.

Uwaga: W każdym zadaniu maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosiła 435.
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie 
tel. 4612329, 4613480 
e-mail: dps.strzelceopolscie@wp.pl 
z filią w Szymiszowie 
tel. 4623845 
z filią w Leśnicy 
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744 
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225 
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 
w Strzelcach Op.
tel. 4612701 
e-mail: zsz-strzelceop@,oswiata.org.pl

Zespół Szkół Zawodowych 
w Zawadzkiem 
tel. 4616288, 4616541 
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące 
w Zawadzkiem 
tel. 4616430
e-mail: lozawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie 
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026 
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049 
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie 
tel. 4636422, 463637 
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy 
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Św. Anny 
tel. 4615473 
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich 
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich 
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

dok. ze str. 1 Sezon na kleszcza
Kleszcze (Ixodes ricinus) należą do 

gromady pajęczaków. Wyglądają 
jak małe, czarne pajączki, które wydają 

się zupełnie nieszkodliwe.
Są aktywne od wczesnej wiosny do 

późnej jesieni. Wilgotne lato i łagod
na zima sprzyjają rozprzestrzenianiu się 
kleszczy. Bytują głównie w obszarach 
zalesionych, trawnikach, w gęstych za
roślach, paprociach. Można również 
spotkać je w parkach miejskich i obrze
żach osiedli mieszankowych otoczo
nymi terenami zielonymi. Kleszcz aby 
mógł się przekształcić w kolejną postać 
musi napić się krwi zwierzęcia lub czło
wieka. Cykl rozwojowy jednego pokole
nia kleszczy trwa średnio 2 lata. Ataku
jąc, znieczulają miejsce wkłucia, by spo
kojnie żerować nawet przez kilka dni. 
W czasie ukłucia i wyssania krwi prze
noszą groźne choroby zakaźne, takie jak: 
borelioza z Lyme i kleszczowe zapalenie 
mózgu (KZM).

BORELIOZA Z LYME
Jest wielonarządową chorobą wy

wołaną przez krętki Borrelia burgdor- 
feri przenoszone przez kleszcze. Naj
wcześniejszym i najczęstszym objawem 
pierwszej fazy boreliozy jest tzw. rumień 
wędrujący - zmiana skórna o kształcie 
owalnym o średnicy od kilku do kilku
nastu centymetrów, która w miarę upły
wu czasu powiększa się. Dodatkowe ob
jawy to świąd skóry, powiększenie się 
węzłów chłonnych w okolicy zmiany lub 
objawy ogólne (gorączka, uczucie zmę
czenia, ból głowy, mięśni i stawów), któ
re występują rzadko. Jeżeli nie podejmie- 
my skutecznego leczenia choroba może 
rozwinąć się w dalsze stadia. Dochodzi 
wtedy do zajęcia różnych narządów we
wnętrznych: stawów, ośrodkowego ukła
du nerwowego, serca. Zmiany są często 
trudne do zdiagnozowania i niespecy
ficzne dla tej choroby. Rozpoznanie każ
dej postaci klinicznej (z wyjątkiem ru
mienia wędrującego) wymaga diagno
styki laboratoryjnej (badanie przeciwciał 
IgG i IgM metodą immunoenzymatycz- 
ną, a następnie metodą Western - blot). 
W leczeniu boreliozy stosuje się anty- 
biotykoterapię. Im wcześniej jest poda
ny antybiotyk, tym rokowanie i popra
wa stanu zdrowia są lepsze. Leczenie ob
jawów fazy późnej boreliozy jest trud
ne i bywa mało skuteczne. Nie zaleca 
się profilaktycznego podawania antybio
tyku po ukąszeniu przez kleszcza, jeże
li nie wystąpiły objawy rumienia wędru
jącego. Niestety na dzień dzisiejszy brak 
możliwości profilaktyki w postaci szcze
pienia ochronnego.

KLESZCZOWE ZAPALENIE 
MÓZGU (KZM)

Kleszczowe zapalenie mózgu jest 
wywoływane przez wirus KZM z rodza
ju Flavivirus. Objawy, są podobne do in
fekcji grypowej, pojawiają się po 5-17, 
a nawet 28 dniach od ukąszenia. Więk
szości przypadkach choroba ma prze
bieg łagodny. U innych przypadkach 
po kilku dniach pozornego zdrowia po
jawia się bardzo wysoka gorączka, sil

ne zawroty i bóle głowy, wymioty, za
burzenia równowagi, sztywność karku. 
To groźne objawy, wymagające natych
miastowej interwencji lekarza i hospita
lizacji. W przypadku wystąpienia posta
ci mózgowej i mózgowo-rdzeniowej mo
gą wystąpić trwałe uszkodzenia układu 
nerwowego np. porażenia, niedowłady. 
Choroba może także pozostawić obja
wy ze sfery psychicznej, takie jak: depre
sje, nerwice, zmiany osobowości, zabu
rzenia koncentracji, bóle głowy czy bez
senność. W 1-2% przypadków kleszczo
we zapalenie mózgu kończy się śmiercią. 
Nie ma leku, który zwalczy infekcję wi
rusa KZM. Leczenie jest objawowe, ma
jące na celu zwalczenia objawów zapal
nych. Skuteczną formą ochrony przed 
zakażeniem wirusem KZM jest szcze
pionka. Można się nią zaszczepić tylko 
i wyłącznie po konsultacji z lekarzem. 
Szczepienie polega na domięśniowym 
wstrzyknięciu dwóch dawek szczepionki 

w odstępie 1-3 miesięcy, które zapewnia
ją ochronę na około 1 rok. Trzecią daw
kę wstrzykuje się po 9-12 miesiącach 
po dawce drugiej by przedłużyć ochro
nę na kolejne 3 lata. W razie potrzeby 
długotrwałego podtrzymania odporno
ści szczepienie trzeba powtarzać przyj
mując, co 3 lata pojedynczą dawkę przy
pominającą.

PROFILAKTYKA
Wybierając się w miejsca zagrożone 

występowaniem kleszczy, trzeba zadbać 
o odpowiednie ubranie: założyć czap
kę, zakryte buty, długie spodnie i koszu
le z długimi rękawami przylegającymi do 
ciała lub zakończone ściągaczami. Do
brze jest zwrócić uwagę na kolor odzieży 
- na jasnym tle łatwiej zauważyć wędru
jącego po ubraniu kleszcza. Można sto
sować produkty odstraszające kleszcze, 
nanoszone bezpośrednio na skórę lub 
odzież. Po powrocie, należy dokładnie 
obejrzeć całe ciało i głowę oraz ubranie, 
czy nie ma na nim kleszczy. Warto tak
że wziąć prysznic, dzięki któremu moż
na spłukać kleszcza. Usuwanie kleszczy 
z ciała nie jest zabiegiem trudnym. Naj
lepiej, przy pomocy pęsety, ująć kleszcza 
bezpośrednio przy skórze i delikatnie, 
ale zdecydowanym ruchem, wyciągnąć 
lub wykręcić go ze skóry. W aptekach 
dostępne są także specjalne urządzenia 
do wyjmowania kleszczy. Należy uwa
żać, aby podczas usuwania nie uszkodzić 
kleszcza tak, aby w naszej skórze nie po
została jego główka. Nie należy klesz
cza zgniatać, przypalać zapałką, smaro
wać tłuszczem ani benzyną. Czynności 
te powodują, że kleszcz może zwrócić 
treść pokarmową, co znacznie zwięk
sza ryzyko przeniesienia drobnoustrojów 
chorobotwórczych. Po wyjęciu pasoży
ta, ranę należy przemyć środkiem de
zynfekującym, a ręce umyć wodą z my
dłem. Miejsce ukłucia należy obserwo
wać przez okres kilku tygodni - gdy po
jawi się zaczerwienie lub powiększający 
się rumień, trzeba niezwłocznie zgłosić 
się do lekarza!

Anna Zimon, PSSE

Obchody Dnia Europy na wesoło
9maja o godzinie 9.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 

rozległ się gwar uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, im. Janusza Korcza
ka w Strzelcach Opolskich. Tego dnia Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Eu

ropejskich z racji ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka postanowił zapro
sić uczniów tej szkoły do świętowania jakże ważnego dnia dla Europy. To właśnie 9 ma
ja jest oficjalnym Dniem Europy ustanowionym przez Roberta Schumana w 1950 ro
ku - w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 
inaczej nazywanego Planem Schumana.

40 uczniów, którzy przeszli z pierwszego etapu konkursu na temat wiedzy o ich pa
tronie szkoły - Januszu Korczaku wzięło udział w konkursach organizowanych przez 
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich.

Pierwszy konkurs, wiedzy o Unii Europejskiej kierowany był do 20 uczniów klas 
4-6. Składał się z 24 pytań, z którymi uczniowie poradzili sobie bez znaczego proble
mu. Świadczy to o sporej świadomości młodzieży na tematy związane z Unią Europej
ską. W konkursie największą wiedzą wykazała się Agata Włodarczyk z 4 klasy zdoby
wając 23 punkty, a tym samym zajmując pierwsze miejsce. Drugie miejsce należało do 
Hanny Goski, natomiast trzecie zajęła Iwona Kaliciak.

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, między innymi książki, pendrivy, odzież, ar
tykuły szkolne oraz dyplomy z gratulacjami od Wicestarosty Waldemara Gaidy.

Młodzież także oglądała filmy na temat projektów realizowanych dzięki wsparciu 
z Funduszy Unijnych.

Do drugiego konkursu uczniowie klas 1-3 przygotowywali się od miesiąca kwiet
nia. Do ich zadania należało namalowanie wybranego plakatu przedstawiającego wy
brane działanie w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego. Najczęściej malowanym działaniem była Ochrona powie
trza, odnawialne źródła energii. Tu królowały wiatraki, baterie słoneczne, filtry powie
trza, a nawet biomasa. Innym popularnym działaniem wybieranym przez dzieci była In
frastruktura drogowa. Na rysunkach widniały piękne autostrady, bezpieczne drogi szyb
kiego ruchu.

Przy wyborze prac komisja kierowała się kreatywnością, inwencją twórczą, sposo
bem przekazu. Jednakże z pośród wszystkich, pięć zasłużyło na szczególne wyróżnie
nie. Były to prace: Grzegorza Kisioła, Pauliny Siewierskiej, Julii Konewskiej, Iwony 
Końdzieli, a także Pawła Franczoka.

Wszystkie prace namalowane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, 
im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich można zobaczyć na wstawie ozdabiającej 
hol Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Na którą serdecznie zapraszamy.

Konkurs zakończył się wręczeniem przez Pana Wicestarostę dyplomów oraz war
tościowych nagród. Dzieci także obejrzały prezentację multimedialną „Ochrona Środo
wiska w Unii Europejskiej, z której dowiedziały się jak ważna jest ochrona środowiska 
naturalnego, jak o nie dba Unia Europejska, co to jest zasada zrównoważonego rozwo
ju, czy recykling.

Każdy uczestnik konkursu wyszedł ze Starostwa Powiatowego trzymając w rękach 
upominki, wszyscy byli uśmiechnięci i pytali czy w przyszły roku też mogą przyjść - tak 
jak najbardziej od dzisiaj wiemy, że co roku będziemy chcieli organizować takie dzia
łania dla uczniów. Nic tak nie motywuje do pracy jak świadomość że przynosi ona ko
muś radość.

Monika Sętkiewicz-Dusza
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*** ZWYCIĘSTWOW KATEGORII DZIAŁALNOŚĆ"' PRODUKCYJNA ***

ELTETE-POLSKASP.Z O.O. Mając na uwadze potrzeby „najmłodszych” klientów firma ELTETE-POLSKA
Sp. z o.o. wprowadziła do swojej oferty7 całkowicie nowy produkt, a są nim bezpiecz
na, trwałe i inspirowane fantazją urządzenia na place zabaw.

Elementy placów zabaw wykonane są z komjozytowych, solidnych i odpornych 
na wszelkie warunki atmosferyczne materiałów typu: lity laminat HPL posiadający 
stabilizator UV oraz drewno lite w postani ojerąglaków jak i klej cne w formie kantów
ki o przekroju kwadratowym impregnowanym w IV klasie impregnacji dodatkowo 
malowane środkami ochronnymi.

Barwna koloryetyka urządzeń z pewnością zachęca do zabawy, a wielofunkcyj- 
ność każdego z urządzeń zapewni znakomitą rozrywkę każdemu dziecku.

Urzfdzenia niewątpliwie nadają się na zagospodarowanie osiedlowych placów 
zabaw, szkół, przedszkoli, a także przydomowych ogródków.

Technologia
PŁYTY HPL
Są tworzywami warstwowymi poddanymi sprasowaniu w warunkach wysokiej tempe
ratury, specjalnie opracowanymi do zastofowań zewnętrznych. Produkcja tamina- 
tów polega na zaetosowaniu właściwych papierów celulozowych, tmpregnowanych 
żywicami fenolowymi i melaminowymi. Zewnętrzna powierzchnia dekoraayjna może 
być dodatkowo chroniona: jolią UV zabezpieczająaą materiał przed promieniami 
ultrafioletowymi światła słonecznego. Płyty HPL stosowane w budnwnictwie cha
rakteryzują się dużą odpornością na działanie zewnętrznych warunków atmosjerycz- 
nynh do których zalicza się kwaśne deszcze, temperaturę i podwyższoną wilgotność 
powietrza.
TARCICA IGLASTA
To podstawowy surowiec zktórego wykonywane są urządzenia. Drewno wkształcie 
okrjglaków o Orednicy od 60 do 140mm oraz drewna klefonego o przekaogu kwadya- 
towym 90x90mm impregnowane w IV klasie impregnacji dodatkowo malowane 
środkami ochronnymi.
CZĘŚCf METALOWE
Śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane dodatkowo zabezpieczone są ylas-tikowymi 
zaślepkami. Zawiesiahuśtawek wykonane ze stali koystrukcyjnej ocynkowane gal
wanicznie lub zesiali nierdzewnej. Łańcuchy techniczne o ogniwach krótkich 6mm 
wykonane ze stali konstrukcyjnej ocynkowane ogniowo lub stali nierdzewnej.
LfNY
Siatki do wspinania, kratownice, pomosty linowe wykonane z liny polipro-pyleno- 
wet z rdzeniem stalowym łączone ze sobą ozdobnymi złączkami i zakończone alumi
niowymi zakuwkami.
MOCOWANIA DO PODŁOŻA
Stosujemy kotwymetalowe, ocynkowane, malowane proszkowo dzięki czemu uni
kamy procesu gnicia drzewa i wydłużamy żywotność naszych urządzeń.

ELTETE-POLSKA Sp.z o.o.
ul. Zakładowa 1,47-100 Kolonowskie

Firma ELTETE-POLSKA SP. Z O.O. posiada odpowiednie certyfikaty wyda
ne przez akredytowane jednostki certy filcujące co potwierdza bezpieczeń
stwo oraz zgodność naszych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009

*** ZWYCIĘSTWO W KATEGORIIPRZETWÓRSTWOROLNO-SPOŻYWCZE***NAGRODA KONSUMENTA ***

Włoska Toscaniaw Izbicku!
Otwarta tu niedawno restauracja „del Villaggio” to nie la

da gratka dla miłośników śródziemnomorskich klimatów.
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Pierwsza w regionie prawdziwa włoska trattoria zaskoczy każ
dego, kto tu trafi.

Już od progu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 
pazenosimy się pod niebo słonecznej Italii. Zaraz też wita nas 
typowy wiejski toskański krajobraz- smukłe cyprysy, gaje oliw
ne i oczywiście winnice.

Udajemy się na spacer przez pachnące lawendowe pola, nad 
brzeg morza, gdzie orzeźwi nas łagodna bryza. Po chwili skrę- 
camn w romantyczną uliczkę, prowadzącą wprost do pachną
cej winem, pełnej autentycznych beczek i butelek, włoskiej can- 
tiny. Zmęczeni spacerowicze odkryją tu urokliwy, zaciszny ką
cik, w którym można nacieszyć ucho rytmami nastrojowej, wło
skiej muzyki.

Coaeszcze zachwyci nas tutaj oprócz magicznego, południo
wego krajobrazu? Zapach. Aromat wypiekanej pizzy, świeżych 
ziół, wina lanego z beczki, grillowanych bakłażanów i dojrze- 
wyiificanh na słońcu pomidorów- to nadzwyczajna uczta dla 
tmysłów.

A wszystko to stanowi jedynie wstęp do prawdziwie rodzin
nego bies iadowania. Na stole - oprócz, trzeba przyznać, napraw
dę świetnie wypiekanej pizzy - pojawią się inne specjały kuch
ni włoskiej: lazanie, makarony, ryby, grillowane mięsa i warzy
wa. Do posiłków - wino prosto z beczki, na deser - oryginal
ne tiramisu.

Dla zwolenników kuchni regionalnej - dania tradycyjnej 
kuchni śląskiej.

Tak więc - mamy tu specjalnie zaprojektowane i starannie 
iwykonane, niepowtarzalne, kameralne wnętrze. Czekają rów
nież na nas znakomici kucharze, którzy wraz z profesjonalną 
obsługą zadowolą najbardziej wymagające i wysmakowane gu
sta smakoszy.

Czyż to nie wymarzone miejsce na rodzinny obiad lub ro
mantyczną kolację? Na zorganizowanie familijnej uroczystość 
lub biznesowego spotkania?

Zapraszamy do stołu

„PIK” POLAŃSCY, KALLA SPÓŁKA JAWNA • Ul. PowstańcówŚląskich1 ^47-180 Izbicko • Tel.77 461 74 96

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego


