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Powiatowe obchody
Dnia Edukacji Narodowej

Patriotyzm j est przyj emny?
czwartego przykazania, nakazującego
czcić ojca i matkę. Literatura kolej
nych epok ilustruje w różnych gatun
kach i rodzajach liczne przykłady pa
triotyzmu we wszystkich chyba odcie
niach - od heroicznego' patriotyzmu
narodowych bohaterów do codzienne
go patriotyzmu w skali mikro.
Kosmopolityczny świat współcze
sny, dążący raczej ku strukturom po
nadnarodowym, nadaje słowu patrio
tyzm nowe znaczenia. Jakie? O zabra
nie głosu w tej kwestii poprosiłam
strzeleckich osiemnasto- i dziewiętna
stolatków. To jeszcze uczniowie, ale już
posiadacze dowodów osobistych. Prze
żywają ostatnie miesiące jako nastolatkowie. choć przecież posiadają już
prawa wyborcze i mają za sobą pierw
sze poważne decyzje. Słuchają, obser
wują i wyciągają wnioski.

Ojczyzna, patriotyzm, tożsamość,
pamięć...W listopadzie jakby częściej
słychać te słowa, a im bliżej jedenaste
go dnia tego miesiąca, tym częstsze
stają się rozważania na temat znacze
nia słów „ojczyzna” czy „patriotyzm”.
Dla słownikowych źródeł patrio
tyzm jest miłością do ojczyzny, wła
snego narodu, połączoną z gotowością
ofiar dla niej, z uznaniem praw innych
narodów i szacunkiem dla nich. Naj
starsze słowa starożytnych poetów i fi
lozofów, takich jak Horacy, Owidiusz
czy Cyceron określają nam ojczyznę
jako synonim godnej ofiary (Dulce et
decorum est pro patria mor/), celu i
przeznaczenia człowieka (Est aliąuid
patriis finibus vicinum esse), a także
wartości cenniejszej niż życie (Patria...
mihi vita mea multo est carior). Ko
ściół umiejscawia patriotyzm w treści

dok. na str 4
Nauczyciele wyróżnieni Nagrodą Starosty Strzeleckiego
Kilka dni po oficjalnej dacie Dnia
Edukacji Narodowej, 20 października,
«strzeleckim SOK odbyła się powia
towa uroczystość z tej okazji. Zawsze
to uroczyste chwile - kiedy nauczycie
le słyszą słowa podziękowania za swoją
wcale niełatwą pracę (pamiętacie chiń

skie przekleństwo: obyś cudze dzieci
uczył?), otrzymują wyróżnienia i na
grody. Nie inaczej było w tym roku.
Starosta Józef Swaczyna i wicestarosta Waldemar Gaida wręczyli Nagro
dy Starosty Strzeleckiego oraz złożyli
gratulacje nauczycielom, którzy otrzy

mali: Nagrodę Ministra Edukacji Naro
dowej, Nagrodę Opolskiego Kuratora
Oświaty, Medal Komisji Edukacji Na
rodowej oraz nauczycielom i pracow
nikom uhonorowanym Złotym, Srebr
nym i Brązowym Medalem za Długo
letnią Służbę.
dok. na str 5

Anna Komorowska
spotkała się z zawodnikami

Wystawa przed starostwem
Wystawa dawnych fotografii do
kumentujących życie w powiecie strze
leckim, którą udało się nam zorgani
zować, budziła ogormne zainteresowa
nie. Co cieszy oczywiście.
Tę plenerową wystawę pt. Strzelczan
Album Rodzinny można było oglądać
tylko przez jeden dzień, niestety. Ale
mamy dla Państwa dobrą wiadomość można ja znowu oglądać - przed sie
dzibą starostwa.
Serdecznie zapraszamy - do 25 li
stopada.
I ponawiamy prośbę o zajrzenie
do własnych rodzinnych albumów - cią
gle czekamy na stare fotografie i Pań
stwa opowieści.

Pierwsza dama Anna Komorowska spotkała się w Pałacu Prezydenckim z
kilkudziesięcioma zawodnikami - uczestnikami XIII Światowych Igrzysk Olimpiad
Specjalnych w Atenach.
Mamy fantastyczną reprezentację - powiedziała, dziękując zawodnikom za
wzruszenia, jakich dostarczyli.
dok. na str 4

Gimnazjum w ZSO - szkołą sukcesu!
W połowie października opublikowano długo oczekiwane wskaźniki EWD gimtazjalne, uwzględniające wyniki uzyskiwane przez uczniów podczas końcowych
igzaminów, ale w 3-letniej perspektywie, co lepiej pozwala ocenić szkołę, niż na
ndstawie tylko rocznych wyników. EWD to Edukacyjna Wartość Dodana - czyli
tskaźnik obrazujący efektywność pracy szkoły, który pozwala odpowiedzieć na
Ranie, co robi szkoła z potencjałem ucznia, któiy trafia do niej w pierwszej klasie
ima ptzed sobą naukę na danym etapie edukacyjnym. Czy zachęca go do pracy,
nzwija jego umiejętności i talenty, czy raczej marnuje.
Po raz kolejny okazało się, że gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w ZSO
jest świetną szkołą. Przypomnijmy, że po opublikowaniu przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną wskaźników EWD uwzględniających wyniki ostatniego egzaminu
Łmazjalnego w lipcu (o czym informowaliśmy w numerze 14 naszego dwutygo-

inika), to samo gimnazjum ocenione było również bardzo wysoko - jako szkoła
akcesu. Ale teraz, po uwzględnieniu danych z lat 2009-2011 - jest jeszcze trochę
iyżej!

część matematyczno-przyrodnicza

część humanistyczna
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To, co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę warto robić
Lewis Carroll

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim Pracownikom pomocy społecznej
pragniemy złożyć serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania
za wysiłek i zaangażowanie w pracę
na rzecz drugiego człowieka.

Dziękujemy za pomoc, jaką okazujecie łudziom potrzebującym,
przejawiając przy tym życzliwość,
a przede wszystkim sumienność, wrażliwość i serce.
Życzymy Państwu wiele satysfakcji z pracy,
ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności zarówno
w pracy zawodowej, jak iw życiu osobistym.
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Przewodniczący Rady
Henryk Bartoszek

W dniu 28 października 2011 roku ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego ogłoszenie Starosty Strzeleckiego Nr 122, poz. 1452 „w sprawie możliwości zgłasza
nia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych”.
Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na
terenie naszego powiatu mogą zgłaszać swoich kandydatów do dnia 11 listopada 201 Iroku.
Kadencja Rady trwa 4 lata. Ustawowy skład Rady wynosi 5 osób.
Do zakresu działań Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych nale
ży:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacja praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem
ich skutków dla niepełnosprawnych.
W tej kadencji Rada zajmowała się między innymi:
Opiniowaniem uchwał Rady Powiatu dot. podziału środków PFRON.
Opiniowaniem projektów uchwał Rady Powiatu oraz przedstawieniem stanowiska Rady w
sprawach osób niepełnosprawnych.
Współpracą i wymianą informacji z instytucjami i placówkami, zajmującymi się działaniami
na rzecz osób niepełnosprawnych:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich,
Opolskim Oddziałem PFRON.
Na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=20l l&poz=1452 jest możliwość pobrania
karty zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnospraw
nych.
Starosta Strzelecki
JózefSwaczyna

Burmistrz
Strzelec Opolskich
oraz

Starosta
Powiatu Strzeleckiego
zapraszają mieszkańców

Powiatu Strzeleckiego
na uroczystość obchodów

Święta Niepodległości

11 Listopada
zbiórka uczestników uroczy
stości przed Ratuszem
godz. 8.50 przemarsz pocztów sztandaro
wych i gości do kościoła pw.
św. Wawrzyńca
godz. 9.00 uroczysta Msza Święta
godz. 10.15 złożenie kwiatów pod pomni
kiem ofiarom wojen i przemocy
godz. 8.45

Sesja Rady Powiatu

26 października 2011 r. odbyła się
XIV sesja Rady Powiatu Strzeleckiego.
Tematem głównym była informacja
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska o stanie środowiska na ob
szarze województwa opolskiego w roku
2010.
Przedstawił ją obecny na sesji Wo
jewódzki Inspektor Ochrony Środowi
ska - Krzysztof Gaworski.
W dyskusji radny Stefan Szłapa pre
zentując stanowisko Komisji Bezpie
czeństwa, zwrócił uwagę na problemy,
które zgłosili jej członkowie.
Silne oddziaływanie Śląska dotyczy w
szczególności powiatu strzeleckiego i
oleskiego. Ile nie włożymy w ochronę
powietrza czy wód na naszym terenie,
to owo oddziaływanie pozostanie silne
- mówił S. Szłapa. - Wojewódzki Fun
dusz Ochrony Środowiska powstaje z
wpływów od tych firm, które emitują
określone zanieczyszczenia. Zastana
wialiśmy się, w jaki sposób mogliby
śmy czerpać z tych funduszy, ale też z
sąsiedniego województwa, skąd jesteśmy
płyną zanieczyszczenia. Niepokojąca
również jest niska emisja, z którą mamy
do czynienia w sezonie grzewczym.
Wydaje się, że efektywność dofinanso
wania w alternatywne systemy grzew
cze ciągle jest niewystarczająca, albo
mało dostępna. Być może po prostu
nasze społeczeństwo jest niedostatecz
nie uświadomione o możliwości korzy
stania z tych funduszy. Oczywiście zo
stało wyjaśnione, że nie ma możliwo
ści monitorowania w małych miejsco
wościach poziomu tej emisji. Niemniej
z własnych obserwacji wynika, że nie
jest dobrze. Wprawdzie poziom odbio
ru odpadów, segregacji, który jest two
rzony przez poszczególne samorządy,
jest przyzwoity, ale świadomość spo
łeczna pozostawia wiele do życzenia,
czego obraz widać w lasach i naszym
otoczeniu. Zatem nadal należy inwe
stować w edukowanie społeczeństwa.
Padło też pytanie, czy racjonalne jest
umieszczenie stacji pomiarowej przy ul.
Kamiennej w Strzelcach Op. Dlatego
też chcielibyśmy usłyszeć, czym kieru
je się WIOŚ przy wyborze lokalizacji
stacji pomiarowych. Zadowoleni powin
niśmy być z 83% odbioru ścieków, któ
re są objęte systemem odprowadzania
na terenie naszego powiatu. Jest to dość
wysoki wskaźnik. Czy są tu ujęte ścieki
odprowadzane z Izbicka, Otmic i Ligo

ty (które trafiają do oczyszczalni w
Tarnowie Op.)? Wędkarze mówią, że
stan naszych rzek będzie dobry tak dłu
go, jak będą w nich żyły ryby (w tym
pstrąg). Komisja dyskutowała również
o „otaczarni” — pojawiły się głosy, że
pomiary są wykonywane, gdy nie trwa
proces produkcyjny, ale wyjaśniono
nam, że pomiary są realizowane przy
pełnej produkcji.
Krzysztof Gaworski ustosunkowu
jąc się do podniesionych kwestii, po
twierdził, że wpływ Górnego Śląska na
stan środowiska w naszym wojewódz
twie jest rzeczywiście duży, ale i tak
trochę się zmieniło w ostatnich latach,
bo przynajmniej wojewodowie zaczęli
ze sobą rozmawiać, podobnie jak za
rządy WFOŚ. W ramach sieci monito
rujemy stan zanieczyszczeń rzek w
miejscach, gdzie woda wchodzi na te
ren naszego województwa. Dzięki punk
tom pomiarowym na Małej Panwi,
Odrze, Kłodnicy i Kanale Gliwickim
wiemy, jaki ładunek zrzutu do nas tra
fia. Jest to też informacja dla wojewódz
twa śląskiego. Faktem jest jednak, że
działania na terenie Opolszczyzny są
na tyle skuteczne, że Odra opuszcza
nasze województwo czystsza (o klasę),
niż do nas trafia. Odnoście powietrza punkt na ul. Kamiennej został zlokali
zowany na prośbę radnych, a dofinan
sowało go starostwo. Nie spełnia norm
państwowego monitoringu środowiska
— był bardziej punktem informacyjnym
dla państwa. Starosta co kwartał otrzy
muje sprawozdania z monitoringu i środ
ków. które państwo przekazujecie. Dane
są do państwa dyspozycji na bieżąco, a
my jesteśmy otwarci na sugestie. Zwra
cając się do radnego Szłapy K. Gawor
ski nawiązał do przytoczonego przez
niego twierdzenia wędkarzy o związku
między czystością rzek a obecnością w
nich pstrągów i stwierdzi! dosadnie:
wody z Odry dobrowolnie nikt nie pije.
ale powietrzem oddycha każdy. Jego
badania są bardzo istotne, zwłaszcza że
zmienność powietrza jest częstsza niż
wód. Odnosząc się do niskiej emisji nie poradzą sobie z tym samorządy, je
śli nie będzie określona polityka bądź
UE bądź państwa. W takiej skali nale
ży to rozpatrywać. Z jednej strony jest
świadomość społeczeństwa, a z drugiej
ekonomia i te dwie rzeczy trzeba ze
sobą godzić. Jeśli będzie inny rodzaj
paliwa, lepsza sprawność urządzeń do

spalania, wówczas ten efekt będzie lep
szy. Jeśli chodzi o ścieki - są zaliczane
do miejsca, w którym są oczyszczane.
Więc obraz, tutaj jest zniekształcony.
Radny Norbert Lysek - Przewodniczą
cy Komisji Gospodarczej - zauważył,
że interesuje go stężenie benzenu, naj
bardziej rakotwórczego gazu i porosił o
krótkie scharakteryzowanie tego tema
tu, zwłaszcza że w rejonie Koźla jego
stężenie jest przekroczone. - Jeśli cho
dzi o materiał, Komisja oceniła go po
zytywnie. Samo monitorowanie w wo
jewództwie opolskim nie budzi zastrze
żeń - dodał.
Krzysztof Gaworski — monitoruje
my powietrze, do czego zgodnie z pra
wem jesteśmy zobowiązani. Plany mo
nitoringu 2-3-letnie są uzgadniane na
szczeblu centralnym i muszą współgrać
z polityką państwa. Twierdzę, że jeśli
coś jest normowane, to jest szkodliwe.
Kiedyś norma pyłu BM10 wynosiła 80,
dzisiaj jest 40; jest tendencja ograni
czania tego, co jest szkodliwe. Niewiel
kie przekroczenie benzenu, czy w oko
licach normy jest w Zdzieszowicach.
Na 5 mg jest 4,8 - 4,9. Tam jest auto
matyczna stacja pomiarowa ze wzglę
du na Zakłady Koksownicze. Natomiast
w Kędzierzynie-Koźlu przekroczenie
jest 3-krotne. Tam jest na poziomie
14-16. Pierwszy odnotowany pomiar
w 2005 odnotował 18 mg mikrogramów benzenu. Te stężenia są bardzo
duże. Nie Wojewódzki Inspektor ustala
warunki gry. Starosta, marszałek wyda
je zgodę na funkcjonowanie zakładu,
ale wiadomo, że z każdą technologią
wiąże się jakaś określona emisja. Żadna
instalacja nie jest sprawna w 100%. Sta
ramy się ustalić źródła emisji benzenu.
W ramach-współpracy prowadzimy
badania. Dopóki nie będę miał dowo
dów, nie mogę wskazać zakładu, który
go emituje. Źródłem, o którym moż
na. a nawet trzeba powiedzieć, jest
oczyszczalnia ścieków przemysłowych
w Kędzierzynie-Koźlu. To jest miejsce,
gdzie przy napowietrzaniu w otwartych
zbiornikach ta emisja jest praktycznie
wymuszana. Ścieki trafiają z całego
holdingu, z różnych spółek. Najwięk
szy truciciel przeniósł się do Czech, a
więc jedno ze źródeł emisji zostało wy
eliminowane. Ale w trakcie procesu
technologicznego produkcji koksu rów
nież uzyskiwany jest benzen. A jeśli
produkuje się benzen, to sam produ
cent dba, aby jak najmniej tego pro
duktu tracić - stara się hermetyzować
instalacje. Mimo to w okolicy oczysz
czalni występują przekroczenia sięga
jące 300-400 mikrogramów w m sześć.
W związku z tym, że jest to pierwsza
strefa benzenowa w Europie, Bruksela
co roku interesuje się tym tematem. W
Polsce są jeszcze 2 strefy w wojewódz
twie kujawsko-pomorskim. Myślę, że
w ciągu 2 lat uda się znacznym stopniu
ograniczyć emisję.
W wyniku dyskusji Rada przyjęła
jednogłośnie przyjęła przedstawioną
przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska Informację.
Radny Janusz Żyłka - Rada przy

jęła informację, bo od strony formal
nej jest to wymagane. Niemniej mam
wątpliwości natury moralnej. W kwe
stiach, o których dyskutowaliśmy, czyli
stanu obecnego w obliczu sąsiadujących
z powiatem zakładów zatruwających
powietrze - mówi się, że nie da się tego
zdiagnozować, zmniejszać poziomu
przekroczeń. My wysłuchujemy infor
mację, przegłosowujemy ją wiedząc, że
ludzie z tego powodu chorują i umie
rają. Podobnie rzecz ma się z niską
emisją której się nie bada i przypusz
czalnie w najbliższym czasie nie będzie
się badać. Wiemy, jak to wygląda w
małych miejscowościach. To badanie,
które jest prowadzone w Strzelcach
Opolskich przypomina mi przedwybor
cze słupki poparcia, ale nie są one ob
razem rzeczywistości. Wydaje mi się,
że jeśli każdy z powiatów przyjmuje
jednogłośnie informację pod względem
merytorycznym, zarazem wyrażając
cichą zgodę na to, co się dzieje, to nie
dajemy sygnału wyżej, że dzieje się źle.
Że polityka państwa w tym zakresie
nie jest właściwie dostosowana. Myślę,
że w przyszłym roku, gdy będziemy taką
informację przyjmować, to warto na
to zwrócić uwagę.

W dalszej części sesji Rada podjęła
następujące uchwały:
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/
52/11 Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powia
towego w Strzelcach Op.,
w sprawie powierzenia Gminie Ko
lonowskie wykonania zadania wła
snego Powiatu Strzeleckiego pn.
„Zimowe utrzymanie dróg powia
towych Powiatu Strzeleckiego w
Gminie Kolonowskie w sezonach
zimowych 2011/2012 i 2012/
2013”,
zmieniającą Uchwałę Nr V/60/l 1
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
23 lutego 2011 r.
w sprawie: określenia zadań reali
zowanych przez Powiat Strzelec
ki. na które przeznacza się w 2011
roku środki Państwowego Fundu
szu Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych i wysokości środków na
ich finansowanie,
w sprawie zmiany wieloletniej pro
gnozy finansowej Powiatu Strze
leckiego,
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie Powiatu Strzeleckiego
na rok 2011,
zmieniającą Uchwałę Nr XI/121 /
11 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie udzielenia dotacji z bu
dżetu Powiatu Strzeleckiego na pra
ce konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabyt
ku wpisanym do rejestru zabytków,
w sprawie udzielenia z budżetu Po
wiatu Strzeleckiego pomocy finan
sowej gminie Lubsza,
zmieniającą uchwałę Nr X/112711
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
29 czerwca 2011 roku w sprawie:

zaciągnięcia kredytu długotermino
wego na rynku krajowym,
stanowisko w sprawie sprzeciwu wo
bec likwidacji sieci połączeń pasa
żerskich na linii kolejowej Tarnow
skie Góry - Opole.
Radna Joanna Mróz zapoznając
Radę z ustaleniami z ostatniego posie
dzenia Komisji Rewizyjnej, poinformo
wała, że na ostatnim posiedzeniu w dniu
19 października Komisja zapoznała się
z funkcjonowaniem spółki PKS oraz
oceniła jakość świadczonych przez nią
usług. - Jednostką kontrolowaną był
Zarząd Powiatu - mówiła. - Wicestaro
sta Gaida zreferował działalność Zarzą
du od momentu przejęcia spółki. Ko
misja na podstawie przedstawionych
informacji stwierdziła, że Zarząd pełni
swe obowiązki względem spółki, czyii
opracował 5-letni plan funkcjonowa
nia spółki, uczestniczy w Walnych
Zgromadzeniach Wspólników, powo
łał Radę Nadzorczą, która w imieniu
właściciela sprawuje nadzór nad spółką.
Zarząd określa również główne kierun
ki rozwoju spółki. Mając na uwadze
wejście w 2016 r. ustawy o transporcie
publicznym, która nakłada na samo
rząd obowiązek zapewnienia mieszkań
com transportu publicznego, starosta
stwierdził, że konieczna jest taka re
strukturyzacja spółki, aby w 2017 r.
była ona konkurencyjnym przewoźni
kiem, mogącym w pełni realizować za
pisy nowej ustawy. Przedstawiono nam
także informację, że spółka na chwilę
obecną generuje straty z przewozów,
dlatego też Zarząd nakreślił taką wizję
rozwoju, aby wspólnie z innymi samo
rządami opracować wspólny system
transportu. W tym celu też zwrócone
się do gmin z prośbą o dofinansowanie
nierentownych tras, aby wyrównać
powstające straty. Komisja Rewizyjna
stwierdziła, że jakość usług spółki jest
dobra, a jedyne skargi dotyczyły likwi
dowanych połączeń, które nie są ren
towne. Niektóre z tych połączeń zo
stały zachowane - ze względu na spo
łeczną potrzebę. Komisja pozytywnie
też oceniła strategię Zarządu Powiatu,
która opiera się na 5-letnim planie roz
woju spółki. Komisja, w związku z ne
gatywną medialną otoczką wokół pro
cesu restrukturyzacji PKS, postulowa
ła. by bardziej korelować działania 9
zainteresowanych stron: 7 gmin, spół
ki oraz powiatu.

Kolejna sesja odbędzie się 30 listo
pada 2011 r. Przedmiotem obrad będą:
informacja o działalności Domów
Pomocy Społecznej prowadzonych
przez Powiat Strzelecki oraz insty
tucje kościelne;
ocena współpracy samorządów
gmin z samorządem powiatowym;
informacja Komendanta Powiato
wego Państwowej Straży Pożarnej
o stanie bezpieczeństwa ochrony
przeciwpożarowej w powiecie oraz
o zagrożeniach pożarowych powia
tu.
Iwona Tyslik

OFERTY PRACY

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,
( zyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był darczyńcą.
Jest równocześnie obdarowany tym.
Co ten drugi przyjmuje z miłością. ”
(Jan Paweł II)

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
pragnę złożyć wszystkim pracownikom pomocy społecznej
serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek
oraz zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej.
,.j
Dziękuję za pomoc jaką Państwo okazują
ludziom jej potrzebującym.

POWIATOWY URZĄD PRACY
W STfclttCACM OPOLSKICH

STANOWISKO

Życzę dużo szczęścia, radości i wytrwałości
w pracy zawodowej i życiu osobistym.
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzime
Bernard Klyta

Ptcgr«n- „Miodzieź w czialaniu"

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 077 462 18 00, fax 077 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl * www.pup-strzelce.p
MIEJSCE
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SPECJALISTA DS.RYNKU
NIERUCHOMOŚCI

STRZELCE OPOLSKIE

KONSULTANT TELEFONICZNY

STRZELCE OPOLSKIE

TELEMARKETER, KONSULTANT
KONSULTANT
DS.OBSŁUGI KIENTA
PREZENTER
HANDLOWY-NEGOCJATOR

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

STRZELCE OPOLSKIE

CAŁA POLSKA

Projekt „Trening do Wolności" jest objęty wsparciem finansowany uzyskanym z Komisji
Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu".
ASYSTENT

Trening do Wolności
Klub Sportowy Piast w Strzelcach Opolskich w porozumieniu z Zakładem Kar
nym Nr 1 w Strzelcach Opolskich wspólnie rozpoczęli realizacje projektu „Trening
do Wolności”, którego inicjatorem jest grupa młodzieży - członkowie KS „Piast”.
Projekt ma na celu doprowadzenie do rozpoczęcia dialogu młodzieży, która
weszła w konflikt z prawem w wieku dorastania z młodzieżą dostosowaną do pełnie
nia ról społecznych. Inne cele projektu to miedzy innymi:
* integracja grup rówieśniczych poprzez wspólne zajęcia sportowe;
* poprawa funkcjonowania młodzieży pozbawionej wolności w nowym środowi
sku koleżeńskim;
' wymiana wzajemnych doświadczeń młodzieży w trakcie wspólnych wykładów i
warsztatów.

Działania zaplanowane w projekcie to miedzy innymi:
1 zorganizowanie integracyjnych zajęć sportowych grup rówieśniczych,
* przeprowadzenie cyklu wykładów i warsztatów dla młodzieży,
* organizacja dyskusji i debat grup rówieśniczych m.in. na temat Jak być dobrym
kibicem”, szczególnie w kontekście Euro 2012.
Projekt zakłada osiągnięcie szeregu istotnych rezultatów, a należą do nich:
* uświadomienie młodzieży ważnej roli sportu i pasji w kształtowaniu się charak
teru młodego człowieka,
* promocja wartości wolontariatu.
1 rozwijanie współpracy lokalnej pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz
instytucjami.
' integracja grup rówieśniczych,
' edukowanie społeczności lokalnej o potrzebie świadomego uczestnictwa w proI cesie readaptacji społecznej młodzieży przybywającej z Zakładzie Karnym.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2011 roku, a zakończenie plano
wane jest na 31 stycznia 2012 roku. Na zakończenie projektu przygotowana zosta
nie publikacja i inne materiały, które pozwolą zapoznać się zainteresowanym oso
bom z realizowanymi w projekcie działaniami.

CAŁA POLSKA

SPRZEDAWCA-SERWISANT

STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA - SKLEP MIĘSNY

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA - DZIAŁ MIĘSNY

IZBICKO

POMOC KUCHENNA 1/2 etatu
KELNER/SPRZEDAWCA 1/2 etatu

KOLONOWSKIE
KOLONOWSKIE

RZEŻNIK
KELNER/ KELNERKA
ZAOPATRZENIE - ROZWÓZ PIZZY

K - KOŹLE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
+ OKOLICE
STRZELCE OPOLSKIE

MECHANIK SAMOCHODOWY
MECHANIK MASZYN BUDOWNICTWA
PRACOWNIK STACJI (DIAGNOSTA)
PRACOWNIK WARSZTATU
MECHANIK - KIEROWCA NA TRASACH
KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

KIEROWCA KAT. C + E
KIEROWCA KAT. C + E
KIEROWCA KAT. C+E
(PRZEWÓZ WĘGLA)
KIEROWNIK ZAKŁADU

KLUCZ

STRZELCE OPOLSKIE
IEMIELNICA, TRASY KRAJOWE,
TRASY MIĘDZYNARODOWE

STRZELCE OPOLSKIE
TRASY MIĘDZYNARODOWE
TRASY KRAJOWE

STRZELCE OPOLSKIE

Z Unią Europejską na Ty
fi fc.
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OPERATOR POMPY DO BETONU

STRZELCE OPOLSKIE

SAMODZIELNY BRUKARZ

STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR WIBROPRASY DO PRODUKCJI
ELEMENTÓW BETONOWYCH

STRZELCE OPOLSKIE

i
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ŚLUSARZ

KIELCZA

SLUSARZ-TOKARZ
PALACZ GAZOWY -SPAWACZ
ŚLUSARZ - SPAWACZ

| Od października bieżącego roku w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
powiatu strzeleckiego organizowane są lekcje europejskie. Inicjatywa ta powstała w
związku z istotnym okresem, w którym znajduje się obecnie nasz kraj - przewod
nictwem Polski ”w Radzie Unii Europejskiej, czyli tzw. prezydencją.
W trakcie tych lekcji konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego o Fundu
szach Europejskich w Strzelcach Opolskich zapoznają dzieci i młodzież z najważ
niejszymi pojęciami związanymi z Unią Europejską oraz historią integracji euro
pejskiej. Dzieci mogą również dowiedzieć się, czym jest prezydencją, jakie najważ
niejsze cele stawia sobie Polska w tym okresie, a także co to są fundusze europej
skie. Przerywnikiem w lekcjach, cieszącym się dużym entuzjazmem dzieci, są rebu
sy, łamigłówki oraz krzyżówki, których tematyka pozwala również na utrwalenie
świeżo wchłoniętej wiedzy. Duża aktywność dzieci oraz ich bardzo często zaskaku
jąca wiedza na temat UE powoduje, że godzina lekcyjna mija szybko i przyjemnie.
Inicjatywa lekcji europejskich powstała już na szczeblu wojewódzkim, natomiast do
ich realizacji wyznaczeni zostali konsultanci całej Sieci Punktów Informacyjnych o
Funduszach Europejskich w województwie opolskim, w tym również LPI w Strzel
cach Opolskich, dlatego wszystkich zainteresowanych nauczycieli oraz dyrektorów
wspomnianych placówek oświatowych zachęcamy do współpracy.
; ■ Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opol
skich świadczy również usługi doradcze w zakresie funduszy unijnych, w związku z
tym jeśli ktoś chciałby zrealizować swoje marzenie a nie posiada wystarczających
na to środków, finansowych i nie wie do kogo zwrócić się o wsparcie - zapraszamy
do LPI, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w godzinach:
poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.
Można również skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 77 440 17 05
lub pocztą elektroniczną: pcieg@powiatstrzelecki.pl.
Iwona Jagusz

DZIEWKOWICE
DZIEWKOWICE
KOLONOWSKIE

STOLARZ MEBLOWY

STRZELCE OPOLSKIE

POMOCNIK STOLARZA

STRZELCE OPOLSKIE

STOLARZ
STOLARZ

STRZELCE OPOLSKIE
KRZYŻOWA DOLINA

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

STRZELCE OPOLSKIE

INSPEKTOR DS.JAKOŚCI

STRZELCE OPOLSKIE

PRACOWNIK

PRODUKCJI

PRACOWNIK PRODUKCJI
PA KOWACZ
ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU

HYDRAULIK

PIELĘGNIARKA

STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OPOLSKIE
OLSZOWA
STRZELCE OPOLSKIE

WOJ.OPOLSKIE

STRZELCE OPOLSKIE

WYMAGAŃ TA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
wykształcenie średnie lub wyższe,
samodzielność, - gotowość do pracy w terenie,
obsługa komputera, - doświadczenie mile widziane,
słaba znajomość j. angielskiego i j. niemieckiego
wykształcenie średnie, - obsługa komputera,
komunikatywność
komunikatywność, - obsługa komputera
wykształcenie średnie, - obsługa komputera,
dobra dykcja. - komunikatywność
wykształcenie min. średnie. - obsługa komputera,
dyspozycyjność, - łatwość w nawiąz. kontaktów,
wysoka kultura osobista, - prawo jazdy kat. B
wykształcenie średnie - wyższe,
znajomość branży budowlanej,
doświadczenie, staż na podobnym stanowisku,
obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
wykształcenie min. średnie, - prawo jazdy kat. B.
doświadczenie w handlu.
dośw. w prowadzeniu samochodu dostawczego,
gotowość do częstych wyjazdów służbowych
obsługa stron internetowych (budowa);
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
dobra znajomość j. angielskiego
wykształcenie zawodowe, - obsługa kasv fiskalnej
aktualna ks. zdrowia,
doświadczenie jako sprzedawca w sklepie mięsnym,
obsługa kasy fiskalnej
wykształcenie zawodowe - kierunkowe,
obsługa kasy fiskalnej, - doświadczenie mile widziane
sprawna organizacja pracy, - zaangażowanie
komunikatywność, - prezencja, - zaangażowanie,
doświadczenie mile widziane
wykształcenie kierunkowe, - dośw. mile widziane
dyspozycyjność. - komunikatywność
prawo jazdy kat. B min. rok czasu

wykształcenie zawodowe - mechanik samochodowy
- mechanik maszyn budowlanych. - doświadczenie
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
egzamin diagnosty, - doświadczenie
wykształcenie zawodowe kierunkowe;
doświadczenie min. rok
umiejętność jazdy ciągnikiem siodłowym
- naczepy 13,60;
uprawnienia kierowcy powyżej 12 T
wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
kurs na przewóz rzeczy
prawo jazdy kat. C + E
kurs na przewóz rzeczy
wykształcenie min średnie - techniczne - budowlane,
znajomość branży budowlanej, - komunikatywność,
dyspozycyjność,
umiejętność kierowania zespołem ludzi,
umiejętność podejmowania decyzji,
prawo jazdy kat. B. - obsługa komputera
wykszt. zawodowe, - umiejętność pracy w zespole,
uprawnienia operatora pompy do betonu,
doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie zawodowe,
doświadczenie jako brukarz, - prawo jazdv kat. B.
wykształcenie zawodowe,
doświadczenie na podobnym stanowisku,
umiejętność pracy w zespole,
uprawnienia operatora do produkcji mieszanek
betonowych
wykształcenie zawodowe(ślusarz, tokarz, spawacz),
doświadczenie, - prawo jazdy kat. B
wykształcenie zawodowe: ślusarz - tokarz
wykształcenie zawodowe
wykształcenie zawodowe,
spawanie metodą MIG MAG,
książeczka spawacza, - min. rok doświadczenie
wykształcenie min. średnie,
doświadczenie przy produkcji mebli na zamówienie
i montażu u klienta,
znajomość materiałów: płyta laminowana, mdf, fornir,
laminat, - wysoka kultura osobista,
umiejętność pracy w zespole, - min. rok doświadczenia
wykształcenie zawodowe, dodatkowym atutem będzie
wykształcenie średnie,
sumienność, dyspozycyjność, - prawo jazdy kat. B
wykształcenie zawodowe
wykształcenie zawodowe - stolarz,
doświadczenie, - mile widziane prawo jazdy kat.
wykształcenie min. zawodowe,
uprawnienia na wózek widłowy,
doświadczenie mile widziane.
wykształcenie min. średnie, - znajomość MS Office,
mile widziane doświadczenie w kontroli jakości
wykształcenie techniczne - mile widziane,
mile widziane uprawnienia na wózki widłowe,
doświadczenie

wykształcenie min zawodowe - elektryczne,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
upr. SEP do lkV
wykształcenie min. zawodowe,
mile widziane upr. spawalnicze, - prawo jazdy kat. B,
min. 2 lata doświadczenie
wykształcenie kierunkowe,
kurs pielęgniarki środow. lub opieki długoterminowej

Patriotyzm jest przyjemny?
dok. ze str. 1
Patriotyzm to pewne poczucie przy
należności. Ludzie walczą o swoje do
bro, o wspólny cel. Bronią tego, co dla
nich ważne - mówi Ola Żarek. Podob
nie rozumie to słowo Daria Hajduk, któ
ra stwierdza: - Moim zdaniem patrio
tyzm to utożsamianie się człowieka z
narodem. Patriotami nie są tylko ci
czynnie walczący, ale także ci, którzy po
prostu czują przywiązanie do swojej oj
czyzny.
Nieco inne spojrzenie na sprawę pa
triotyzmu ma Izabela Szłapa, tegorocz
na maturzystka: - Dla mnie najważniej
szym skojarzeniem ze słowem „patrio
tyzm " jest dostrzeganie zalet swojego
kraju, zamiast ciągłego doszukiwania
się wad. Jako osoba pełnoletnia byłam
już pierwszy raz na wyborach, co rów
nież uważam za objaw patriotyzmu.
Lokalność, jeśli chodzi o patrio
tyzm, to cecha ważna dla innej mojej
rozmówczyni, Michaliny Kacperak: Patriotyzm oznacza dla mnie przywią
zanie do miejsca urodzenia, wraz z jego
historią, kulturą, tradycją. -A ja wyra
żam go poprzez kultywowanie świąt na
rodowych 11 listopada czy 3 maja. Przy
wiązanie do Polski ukazuję także po
przez posługiwanie się językiem polskim
- przyznaje Marta Tomczyk. - Jestem
związana ze swoim krajem. Wiem, że po
studiach chciałabym znaleźć pracę w
Polsce, a nie za granicą.
Myśl koleżanki kontynuuje i rozwija
Emilia Gospodarek, według której bycie
patriotą to manifestowanie swojej na
rodowości bez względu na miejsce za
mieszkania. - Patriotami jesteśmy rów
nież wtedy, gdy musimy z różnych przy
czyn wyjechać z kraju, ale pamiętamy o
swojej ojczyźnie, podtrzymujemy jej tra
dycje, mówimy w języku ojczystym.
Nieco dziegciu do dyskusji o małym
i wielkim patriotyzmie dorzuca inny li
cealista, Tomasz Kutek, mówiąc: -Pa
triotyzm teraz to nie to samo, co kiedyś.
Kiedyś o kraj trzeba było walczyć, po
tem go bronić, potem znowu walczyć.

Życie poświęcać, rodziny tracić, żyć tyl
ko nadzieją. Dziś patriotyzm polega na
obchodzeniu świąt takich jak to niepod
ległościowe. W sumie może nam to na
wet sprawiać przyjemność. Więc patrio
tyzm jest przyjemny- nie wymaga za
wiele. Dlatego mamy dziś tylu patrio
tów. „Prawdziwych", rzecz jasna.
I Czym zatem jest dla wkraczają
cych właśnie w dorosłość młodych strzelczan dzień 11 listopada, Święto Niepod
ległości? Jak zamierzają celebrować pa
mięć odzyskania wolności?
- Dzień ten jest dla mnie symbolicznystwierdza Szymon Tułodziecki -ożywia
się pamięć tych, którzy walczyli i ginęli
za swoją ojczyznę. Podobają mi się
marsze niepodległościowe, w których
ludzie manifestują swój patriotyzm dodaje.
Słychać też inny głos: - Nie podoba
mi się patos związany z obchodami tego
święta. W ten dzień tematyka niepodle
głościowa atakuje nas na każdym kro
ku, by potem zniknąć na cały następny
rok - dobitnie stwierdza Izabela Szłapa.
Ola Żarek z tej samej klasy dodaje: My, młodzież, mamy za co dziękować
.Na przykład za to, jak jest teraz, a z
pewnością jest lepiej. Podziwiamy tych,
którzy nie patrząc na własne plany i
marzenia, pozbyli się egoizmu i walczy
li o dobro innych.
Głosem wielu Polaków odzywa się
Tomasz Kutek, zdradzając swoje plany
na 11 listopada: - Pojawię się na uro
czystej mszy w kościele i chyba na tym
zakończę moje obchody. Nie wiem, co
jeszcze można zrobić.
Jak widać, ilu rozmówców, tyle zdań.
Cieszy fakt, że młodzi obywatele reflek
syjnie podchodzą do kwestii własnego
patriotyzmu i sposobów jego okazywa
nia, a co więcej, z taką swobodą dają się
wciągnąć w dyskusję na poważny temat
własnej identyfikacji narodowej. 11 li
stopada każdy z nas będzie mógł zdecy
dować, który z głosów jest mu najbliż
szy.
Dorota Maćkula

Anna Komorowska
spotkała się z zawodnikami
dok. ze str. I
W XIII Światowych Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych w czerwcu i w lipcu
2011 roku w Atenach startowało ponad
80 zawodników i zawodniczek. Zdobyli
87 medali. Prezydentowa podziękowa
ła im za to, że „dostarczyli tyle radości
i dumy w Atenach”. Podziękowania zło
żyła także trenerom i wolontariuszom.
Sportowcy podarowali prezydentowej
swoje zdjęcie.““Prezes Stowarzyszenia
Olimpiad Specjalnych Katarzyna FrankNiemczycka podziękowała Annie Ko
morowskiej za udział w ceremonii otwar
cia igrzysk i wsparcie polskiej reprezen
tacji. Zaapelowała, aby prezydentowa
wspierała poczynania sportowców olim
piad specjalnych. - Pani doświadczenie,
intuicja i autorytet bardzo nam pomogą
- powiedziała. ““Także ona złożyła
życzenia sportowcom. - Czeka was dużo
zajęć, w tym przygotowania do olim
piad zimowych, które odbędą się w marcu
- powiedziała.
Ogółem w igrzyskach w czerwcu i
pierwszych dniach lipca rywalizowało
przez dziewięć dni 7000 zawodników z
niepełnosprawnością intelektualną z po
nad 170 krajów.
Zespół Szkół Specjalnych na spo
tkaniu w Pałacu Prezydenckim z Anną
Komorowską reprezentowali srebrni
medaliści Igrzysk w Atenach: Marcin
Kias, Tomasz Solecki, Damian Krzy
siek i nauczyciel Artur Walkowiak peł
niący podczas zawodów funkcję trene
ra. Uczestnicy spotkania mieli możli
wość zwiedzenia Pałacu Prezydenckie
go, spotkania z Pierwszą Damą i zapro
szonymi gośćmi min. Jolantą Kwa

śniewską, Ministrem. Sporu, mistrzynią
olimpijską Dorotą Idzi, Katarzyną i Zbi
gniewem Niemczyckimi i wieloma in
nymi osobami związanymi ze światem
sportu, polityki, mediów.
Po spotkaniu wszyscy sportowcy i
trenerzy otrzymali pamiątkowe pióra z
autografem Anny Komorowskiej, oraz
od Telewizji Polskiej film dokument z
Igrzysk w Atenach „Dzieci Mniejszego
Księcia” którego premiera odbędzie się
w TVP Sport w piątek 21.10.201 lr ok.
godziny 21.20. Jest to 1.5 godzinny
dokument w którym nasi koszykarze są
jednymi z głównych bohaterów. Moty
wem przewodnim filmu jest książka
„Mały Książę" Antoine'a de SaintExupery'ego.
Kilka tygodni wcześniej medaliści z
Aten w tym nasi uczniowie otrzymali
imienne Listy Gratulacyjne od Pierw
szej Damy pełne uznani i serdeczności.
Wszyscy jesteśmy przekonani że to
dopiero początek naszej wspaniałej
przygody ze sportem, mamy kolejne
plany i marzenia które chcemy zreali
zować. Jeszcze w tym roku w dniach
10-14 listopada ogólnopolskie zawody
w koszykówce w Olsztynie i tym razem
nasza szkoła będzie tam reprezentowa
na przez zawodników i trenerów. Ze
spół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem
to mała szkoła ale pełna aspiracji i zde
terminowana do ich realizacji.
Artur Walkowiak
nauczyciel ZSS Zawadzkie, opiekun szkolnej
sekcji Olimpiad Specjalnych „Filip” i trener
na Igrzyskach w Atenach.
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PROGRAM
REGIONALNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”

Kolejny etap północnej obwodnicy
Strzelec Opolskich już w przyszłym roku
W dniu 24.10.2011 r. przedstawi
ciele Powiatu Strzeleckiego podpisali
umowę“o dofinansowanie projektu pn.:
„Przebudowa i rozbudowa ciągu komu
nikacyjnego północnego obejścia i ko
munikacji gospodarczej miasta Strzelce
Opolskie - Etap I - Droga powiatowa
2273 O - odcinek nr 2 - skrzyżowanie
dróg powiatowych ul. Zakładowa”i ul. 1
- go Maja”.

Etap ten jest jedną z najważniejszych
części inwestycji gdyż usprawni i upłyn
ni ruch na obwodnicy poprzez poprawę
geometrii trasy i zmianę organizacji ru
chu. Dzięki tej zmianie samochody jadące ul. 1-go Maja czy Zakładową nie
będą się musiały zatrzymywać na skrzy
żowaniu jak dotychczas, tylko przejadą
przez nie bez zbędnego zatrzymywania
się.
Poprawi to bezpieczeństwo i płyn
ność ruchu na tym ruchliwym odcinku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 936 637,60 zł, z czego:
- dofinansowanie projektu wyniesie: 1 645 568,15 zł, a wkład budżetu Powiatu:
291 069,45 zł

10 lat partnerstwa
Po ośmiu latach ponownie gościli
śmy w naszym powiecie delegatów frak
cji SPD z partnerskiego powiatu Soest.
Przez dwa dni (25 i 26 październi
ka) goście z Niemiec odwiedzili nie tyl
ko starostwo, ale i te jednostki Powiatu
Strzeleckiego, które wizytowano przed
laty: Szpital Powiatowy im. Prałata J.
Glowatzkiego, Komendę Powiatową
Straży Pożarnej, DPS, ZSZ nr 1 i ZSO w
Strzelcach Opolskich. I wszędzie mogli
śmy się pochwalić pozytywnymi zmia
nami. Dzisiejszy obraz jest praktycznie
nieporównywalny z dawnym: dzięki re
alizacji wielu projektów, na które udało
się zdobyć zewnętrzne środki (w ogrom
nej mierze z UE) placówki zostały zmo
dernizowane i unowocześnione, wypo
sażone w wysokiej klasy sprzęt: nieza
leżnie od tego, czy był to szpital, czy
też szkolne pracownie. Goście odwiedzili
również firmę Kronospan.
Warto dodać, że delegacja Zarządu
Powiatu Strzeleckiego gościć będzie w
zaprzyjaźnionym powiecie Soest pod ko
niec listopada. Zaplanowany jest wów

czas podobny program - zapoznanie
się z funkcjonowaniem jednostek po
wiatu i. firm. Mówić się także będzie o

wspólnych działaniach w okresie 10 lat
partnerstwa i oczekiwaniach wobec
przyszłości.

Uczniowie ZSZ nr 1 eurodetektywami!
28 października br. w Opolskim
Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pod
sumowanie konkursu fotograficznego i
konkursu wiedzy „Eurodetektyw”. Na
gali podsumowującej zgromadzili się lau
reaci konkursu, organizatorzy, a także
uroczystość uświetnili swoją obecnością:
Pani Agnieszka Okupniak - Z-ca Dy
rektora Departamentu Koordynacji Pro
gramów Operacyjnych Urzędu Marszał
kowskiego Województwa Opolskiego
Pani Zofia Sochacka - Dyrektor Wy
działu Kształcenia i Wychowania Opol
skiego Kuratorium Oświaty,
Pan Piotr Dancewicz - Z-ca Dyrektora
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodar
ki.
Organizatorem konkursu był opol
ski Instytut Trwałego Rozwoju.
Celem konkursu było wzbudzenie
ciekawości uczniów względem zmian za
chodzących w najbliższym otoczeniu
oraz zwiększenie wiedzy i znajomości
działań na temat rozwoju regionu doko
nującego się dzięki funduszom europej
skim w ramach RPO WO 2007-2013.
Województwo opolskie jest liderem we
wdrażaniu funduszy europejskich dostęp
nych poprzez Regionalne Programy
Operacyjne. Dzięki dostępności środków
finansowych możliwe jest istotne wpły
wanie na zmianę otoczenia, co w zasad
niczy sposób przyczynia się do rozwoju
naszego regionu. Pomimo znacznych
zmian, jakie dzieją się wokół nas, tylko
nieliczni wiedzą i zdają sobie sprawę z
tego, jaki wpływ ma na to udział fundu

szy europejskich. Zamierzeniem orga
nizatora jest zainteresowanie dzieci i
młodzieży szkolnej naszego regionu
efektami jakie powstały w ramach RPO
WO 2007- 2013.
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodo
wych nr 1 w Strzelcach Opolskich byli
najbardziej aktywną grupą. Wysłali oko
ło 100 zdjęć. Dzięki nim szkoła otrzy
mała nagrodę specjalną - laptop. Uczeń
klasy II technikum - technik mecha
tronik Łukasz Paterok zajął 2 miejsce
w klasyfikacji indywidualnej. Łukasz
wysłał zdjęcie Rynku w Leśnicy.
Drugim konkursem, w którym wyróż
nili się uczniowie ZSZ nr 1 był konkurs
wiedzy o Regionalnym Programie Ope

racyjnym. Z grupy osób, które w pierw
szym etapie rozwiązywały test wiedzy
zostały wyłonione 4 osoby, które przed
komisją zaprezentowały wiedzę doty
czącą rozwoju lokalnego i regionalnego
finansowanego ze środków europejskich.
W II etapie znalazły się 2 uczennice
ZSZ nr 1 - Agata Goli z klasy IV techni
kum - technik ekonomista zajęła 2 miej
sce i Weronika Golec z klasy I techni
kum - technik obsługi turystycznej za
jęła 3 miejsce. Wszyscy laureaci kon
kursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy.
Szkolnym koordynatorem konkur
su była pani Aleksandra Taskin.
Zwycięzcom konkursu gratulujemy!

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej
| Uroczystość rozpoczęła się występem
uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształ: cących w Strzelcach Opolskich, którzy
pod opieką Wiesławy Tubek, Anny
Rzeźniczek i Barbary Góreckiej — Urygi, przedstawili program słowno - mu
zyczny oparty na tekstach Agnieszki
Osieckiej. W programie udział wzięli:
I Agnieszka Chowaniec, Małgorzata
Szczędzina, Aleksandra Madziara, Alek| sandra Laburda. Magdalena Rura, Mi[ rela Strokosz, Paulina Gomoła, Mag
dalena Michalska, Joanna Babiuch. Maja
: Frukacz, Maria Hadasik, Krzysztof
| Malecko, Rafał Grabowski.

Nagrody Starosty Strzeleckiego
otrzymali:
Piotr Wiatrek, nauczyciel Zespołu
| Szkół Zawodowych w Zawadzkiem
I I Najważniejsze osiągnięcia:
■ wysokie miejsca zajmowane przez
jego uczniów w turniejach infor
matycznych na szczeblu rejono
wym. wojewódzkim i ogólnopol
skim.
• współtwórca plakatów' reklamo
wych promujących Zespół Szkół
Zawodowych w Zawadzkiem.
Ilona Hajduk, nauczycielka Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach
j I Opolskich
I Najważniejsze osiągnięcia
- jej maturzyści osiągają wysokie
wyniki z matematyki na poziomie
podstawowym (91%) jak i rozszerzonym (60%).
I uczniowie pod jej kierunkiem zo
stali laureatami i finalistami olim
piad matematycznych,
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opracowała i wdrożyła autorski pro
gram nauczania matematyki w li
ceum na poziomie rozszerzonym i
program nauczania dla potrzeb in
dywidualnego toku nauki,
jest doradcą metodycznym nauczy
cieli matematyki.

Paweł Pagacz, nauczyciel Zespołu
i Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach
I Opolskich
j
Najważniejsze osiągnięcia:
11 - uczniowie liceum i gimnazjum, pod
jego opieką, uzyskali tytuły laure
ata i finalisty etapu centralnego V
Olimpiady Wiedzy o Internecie
I
DIALNET MASTERS,
| - opracował i wdrożył program au
torski nauczania informatyki z elementami języka angielskiego w
gimnazjum,
I - wprowadził nauczanie algorytmiki
w oparciu o program Raptor. sto
sowany na uczelniach amerykań
skich oraz niektórych polskich.
I Urszula Łukaszczyk, nauczycielka
I Zespołu Szkół Ogólnokształcących
| j w Strzelcach Opolskich
1 Najważniejsze osiągnięcia:
■ jej podopieczni z gimnazjum zajęli
I miejsce w kraju w olimpiadzie ję
zyka angielskiego dla szkół gimna
zjalnych i konkursach międzyna
rodowych,
i • uczniowie osiągają bardzo dobre
wyniki na egzaminie maturalnym
zarówno na poziomie rozszerzo
nym jak i podstawowym,
I - autorka programu nauczania w ra
mach indywidualnego toku nauki.
I- opiekun praktyk studenckich.
I Wiesława Tubek, nauczycielka ZeI społu Szkół Ogólnokształcących w
I. Strzelcach Opolskich
I Najważniejsze osiągnięcia:
■ jej uczniowie zajmują wysokie miej
sca na konkursach literackich na
etapach wojewódzkim i central
nym.
Cukrzyca nazwana została dżumą
XXI wieku, jest jednym z najważniej
szych problemów zdrowotnych współ
czesnego świata. Cierpi na nią 2 - 4%
ogółu populacji, choroba ta wykazuje
stałą tendencję wzrostową, przybiera
cechy światowej epidemii. Ze względu
na masowość cukrzyca zastała uznana
przez Światową Organizację Zdrowia za
chorobę społeczną. W 1995r na cu
krzycę na całym świecie chorowało 135
milionów osób. Uważa się, że liczba pa

prowadzi szkolne koło dziennikar
skie,
współpracuje z nauczycielami przy
tworzeniu przedsięwzięć kultural
nych i artystycznych dzięki któ
rym uczniowie uaktywniają swoje
zdolności teatralne, literackie,

nego wypoczynku - wyjazd na lo
dowisko Toropol. wycieczki tury
styczno-krajoznawcze.
Małgorzata Tacica, nauczycielka Ze
społu Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzel
cach Opolskich
Najważniejsze osiągnięcia

Nauczyciele wyróżnieni nagrodami: Medalem MEN, Opolskiego Kuratora
Oświaty, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę

organizatorka wielu akcji charyta
tywnych.
Grażyna Marusiak, nauczycielka
Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach
Opolskich
Najważniejsze osiągnięcia:
realizatorka działań pozaszkolnych
w świetlicy integracyjnej działają
cej na rzecz społeczności romskiej,
organizuje wyjazdy promujące kul
turę artystyczną Romów, wyciecz
ki. warsztaty,
działa na rzecz harcerstwa w szko
le wę współpracy z Wydziałem
„Nieprzetartego Szlaku” w Komen
dzie Chorągwi w Opolu.
Zdzisław Żuchowski. nauczyciel Li
ceum Ogólnokształcącego w Zawadz
kiem
Najważniejsze osiągnięcia
pełni funkcję opiekuna w wielu kon
kursach, np. „8 Wspaniałych”
(dwie laureatki etapu wojewódzkie
go), „Przyroda w zabawce”, kon
kurs w ramach projektu Partnerzy
w Nauce „Młodzi Naukowcy”,
inicjator powołania aktywnego w
środowisku lokalnym klubu mło
dzieżowego „ACTIVA”.
Beata Czech, nauczycielka Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach
Opolskich
Najważniejsze osiągnięcia
udział uczniów w wielu konkursach
dotyczących kultury niemieckiej,
m.in. w etapie ogólnopolskim Mię
dzynarodowego Konkursu GoetheInstitut „Niemiecki dla Bystrzaków”, udział w konkursie wiedzy o
Austrii:
organizatorka Dni Europejskich,
przybliżających uczniom zasady
funkcjonowania Unii Europejskiej;
autorka projektu lokalnego „Funk
cjonowanie zespołu Rockfeen w
ZSZ Nr 1 w Strzelcach Opolskich”.
Małgorzata Kirstein. nauczycielka
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w
Strzelcach Opolskich
Najważniejsze osiągnięcia:
wysokie miejsca uczniów w fina
łach wojewódzkich w piłce nożnej
halowej i na trawie dziewcząt;
współpraca z Opolskim Związkiem
Piłki Siatkowej,
organizacja zajęć pozalekcyjnych
mobilizujących młodzież do aktyw

sukcesy uczniów w wielu ogólno
polskich konkursach gastrono
micznych i zajęcie wysokich miejsc
oraz uzyskiwanie nagród specjal
nych za pomysłowość i oryginal
ność;
egzaminator w zespołach egzami
nacyjnych potwierdzających kwa
lifikacje zawodowe w zawodzie ku
charz małej gastronomii, technik
organizacji usług gastronomicz
nych;
udział w projekcie Comenius Regio
„Kształcenie zawodowe - duże wy
zwanie nowoczesnej edukacji”;
obsługa gastronomiczna lokalnych
uroczystości Powiatu Strzeleckie
go.
organizacja lekcji pokazowych w
restauracjach, organizacja udziału
uczniów w warsztatach i kursach
gastronomicznych.
Wiesław Biela, nauczyciel Zespołu
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłu
bie
Najważniejsze osiągnięcia:
zaangażowany w działania Olimpiad
Specjalnych, których celem jest
popularyzacja sportu wśród dzieci
i młodzieży - społeczny dyrektor
Biura Wojewódzkiego Oddziału
Olimpiad Specjalnych,
trener sekcji „Delfinek”, która bra
ła udział w Światowych Zimowych
Igrzyskach w USA w roku 2009;
organizuje i prowadzi zajęcia otwar
te i lekcje pokazowe dla nauczy
cieli - słuchaczy oligofrenopedagogiki Uniwersytetu Opolskiego.
Piotr Nawrot, nauczyciel Zespołu
Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadz
kiem
Najważniejsze osiągnięcia:
jego uczniowie powołani zostali do
kadry narodowej w grach drużyno
wych XII Letnich Igrzysk Olim
piad Specjalnych 2011 w Atenach
- srebrny medal drużyny koszy
kówki,
koordynator partnerskiego projek
tu Cultural Cocktail realizowanego
w ramach programu Comenius
„Uczenie się przez całe życie”,
animator integracji uczniów szkół
specjalnych i ogólnodostępnych w
sportach zunifikowanych Olimpiad
Specjalnych.

Mirosław Bratek, nauczyciel Specjal
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze
go w Leśnicy
Najważniejsze osiągnięcia:
jego uczniowie zajmują wysokie
miejsca podczas wojewódzkich
olimpiad wiedzy technicznej i ma
tematycznej,
autor publikacji, które ukazały się
na stronach WODiP w Opolu z za
kresu wykorzystania internetu w
dydaktyce szkolnej oraz możliwo
ści praktycznego wykorzystania
programów komputerowych,
autor alternatywnych programów
nauczania przedmiotu Technika
dla klas I. II i 111 gimnazjum.
Jadwiga Olkuska, pedagog w Porad
ni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Strzelcach Opolskich
Najważniejsze osiągnięcia:
ceniona specjalistka z zakresu pro
blematyki ucznia z trudnościami w
nauce i dysleksji. Stosuje szerokie
spectrum metod, technik i mate
riałów do diagnozy i terapii, wdra
żając najnowsze metody diagno
styczne Polskiego Towarzystwa
Dysleksji,
osiąga wysokie wyniki ewaluacji
prowadzonych przez siebie zajęć w
wielu realizowanych projektach.

Nagrody Starosty Strzeleckiego
otrzymali również dyrektorzy pla
cówek oświatowych:
Halina Kajstura - Dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych Nr I w Strzelcach
Opolskich

Jan Wróblewski - Dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach
Opolskich

Ryszard Baszuk - Dyrektor Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Leśnicy
Nagrodę Ministra Edukacji Naro
dowej otrzymał:
Artur Gołdyn, nauczyciel języka nie
mieckiego w Zespole Szkół Ogólno
kształcących w Strzelcach Opolskich.

Nagrodę Opolskiego Kuratora
Oświaty otrzymali:
Anna Bujmiła. dyrektor Zespołu
Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadz
kiem,
Tomasz Siciak, nauczyciel wychowa
nia fizycznego w Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy.

Nauczyciele uhonorowani Meda
lem Komisji Edukacji Narodowej
w 2011 roku:
Alina Baczyńska, Danuta Kolen
der, Joanna Reczek, Andrzej Podyma, Tomasz Siciak
Nauczyciele i pracownicy uhono
rowani Złotym Medalem za Dłu
goletnią Służbę:
Danuta Tadewicz, Krystyna Win
nik, Aniela Chmiel, Jadwiga Ol
kuska. Stanisława Niemiec, Jolan
ta Gwizdom, Maria Bick, Walter
Kubina, Jan Janowski, Mirosław
Bratek, Marek Augustyniak
Nauczyciele i pracownicy uhono
rowani Srebrnym Medalem za
Długoletnią
Służbę:
Sławomir
Kossakowski, Artur Gołdyn, Ewa
Zaremba

Nauczyciele i pracownicy uhono
rowani Brązowym Medalem za
Długoletnią Służbę: Klaudia Patola-Haber, Dorota Maćkula
Podczas uroczystości rozstrzygnięto
również konkurs „Moja Praca Wy
chowawcza” na opis doświadczeń wy
chowawczych. Zarząd Powiatu Strze
leckiego przyznał nagrody:
Annie Grzesińskiej za pracę „De
kalog wychowawcy, albo opowieści o
zwykłej klasie i roku pełnym przygód”,
Edycie Bem za pracę „20 lat... nie
tylko w sali lekcyjnej”
oraz wyróżnienie
Dorocie Maćkuli za pracę „Interdy
scyplinarność w wychowaniu. Oddzia
ływanie wychowawcze poprzez zajęcia
pozalekcyjne w projekcie „Patrz i zmie
niaj”.

Na zakończenie uczniowie z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy,
przygotowani przez nauczycielki Ewę
Przybyłek-Prus i Danutę Kolender, za
prezentowali następujący program ar
tystyczny: utwór napisany przez Pa
trycję Jałową „Wiersz dla taty”, pio
senki „Rozmowa przez ocean” i „Cała
sala śpiewa z nami” oraz scenkę rodza
jową pt: „Bocian i żaba”. W programie
udział wzięli Patrycja Jałowa, Domini
ka Domerecka, Agnieszka Wojewoda,
Patrycja Lauermann, Martin Feluks,
Martyna Jackowiak, Sławomir Tinelt.

Nauczyciele wyróżnieni w konkursie „Moja Praca Wychowawcza
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cjentów z cukrzycą na świecie wzro
śnie w roku 2025 do 330 milionów.
Cukrzyca jest chorobą, której za
sadniczą cechą jest podwyższenie stę
żenia glukozy we krwi. Powodem wy
sokiego poziomu glukozy we krwi jest
brak lub niedobór w organizmie insuli
ny wytwarzanej przez trzustkę. Insuli
na umożliwia przenikanie glukozy do
wnętrza komórek, gdzie służy jako źró
dło energii. Brak insuliny prowadzi do
gromadzenia się glukozy we krwi

i odwodnienia organizmu poprzez wy
dalanie jej w dużych ilościach z mo
czem.
Istnieją trzy główne typy cukrzy
cy:
Cukrzyca typu I - występuje u około
10-15 procent chorych na cukrzycę,
zazwyczaj rozwija się w dzieciństwie,
zwykle przed 19 rokiem życia. Jej przy
czyną jest proces niszczenia komórek
wydzielających insulinę w trzustce.

Cukrzyca typu II - występuje u 85-90
procent ogółu chorych na cukrzycę. Jej
istota polega na niedoborze insuliny
połączoną z upośledzoną wrażliwością
komórek na jej działanie.
Cukrzyca ciężarnych - jest tymczasową
postacią tej choroby, występuje u oko
ło 3-8 procent kobiet w ciąży, zazwy
czaj ustępuje.po porodzie, ale u tych
kobiet ryzyko rozwoju cukrzycy typu
w późniejszym okresie życia jest o wiele
wyższe.

Cukrzyca jest jedną z najbardziej pod
stępnych chorób. Zazwyczaj rozwija się
powoli, przez długi czas nie dając obja
wów. Nie znaczy to, że w tym czasie
organizm nie jest uszkadzany przez'
częste skoki ilości glukozy we krwi. O
tym, że na nią cierpimy dowiadujemy
się często, gdy jej stadium jest już zaawansowane i pojawiają się groźne po
wikłania. Według statystyk na cukrzy-
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I Szkolny Festiwal Projektów
27 i 28 października w Publicznym
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzyczny
mi odbywał się po raz pierwszy Szkolny
Festiwal Projektów.
Przedsięwzięcie to odpowiedź szko
ły na Rozporządzenie Ministra Eduka
cji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r.
Zgodnie z nim obligatoryjnym działa
niem w gimnazjum jest praca metodą
projektu edukacyjnego.
Czym jest ów projekt? Według mi
nisterialnego zapisu to „zespołowe, pla
nowe działanie uczniów, mające na celu
rozwiązanie konkretnego problemu”.
Metoda projektu należy do zespołowych
metod aktywizujących, w której pod
stawowymi umiejętnościami kształco
nymi u gimnazjalistów są: komuniko
wanie się, wyszukiwanie, selekcjonowa
nie i krytyczna ocena informacji, wy
korzystywanie zdobytych wiadomości
w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu
problemów. Jako ze uczniowskich dzia
łań dotyczy również wymóg publicznej
prezentacji ich rezultatów w szkole
przez dwa dni trwał Szkolny Festiwal
Projektów.
W sumie trzecioklasiści zaprezen
towali 16 projektów z 10 przedmiotów
oraz jeden projekt międzyprzedmiotowy. Zakres tematyczny zdumiewał róż
norodnością. Gimnazjaliści uczyli bo
wiem widownię, jak dobrze się odżywiać,
tłumaczyli istotę zjawisk optycznych
takich jak zorza czy tęcza, opowiadali
historię pisma, począwszy od piktogra
mów. Bardzo ciekawe okazały się pro
jekty językowe, jak na gimnazjum z
oddziałami dwujęzycznymi, zdecydowa
nie dominujące w festiwalowym reper
tuarze. Było więc i po polsku („Dzien
nikarski tropem”; „Śladem pożółkłych
fotografii...”), i po angielsku („Znane
kobiety w historii Wielkiej Brytanii”;
„Reformacja w Anglii”; projekt „How
to be an Alien?”), i po hiszpańsku

(„Wielkie cywilizacje Ameryki Łaciń
skiej”; „Tradycje i zwyczaje hiszpań
skie”). Ciekawy okazał się również pro
jekt dotyczący współpracy polsko-ukra
ińskiej oraz efekt pracy młodych infor
matyków, którzy przygotowali wirtu
alną wycieczkę po szkole. Geografię i
chemię reprezentowały dwa projekty:,,
Najmniejsze narody Europy” oraz „Za
grożenia cywilizacyjne”.
Strasznie się denerwowałyśmy- pod
sumowały swój pierwszy publiczny wy
stęp dziewczyny omawiające dzieje pi
sma- bałyśmy się, czy czegoś nie zapo
mnimy. - A nas najbardziej stresował
sprzęt, który musieliśmy wykorzystać
do prezentacji - z ulgą po udanym wy
stępie podsumowuje grupa, która radzi
ła widzom, jak zrozumieć mentalność
Brytyjczyków. Gimnazjaliści nakręcili
filmiki ze scenkami, więc jakakolwiek
awaria nie mogła mieć miejsca.

Jesień w Kadłubie

A co na to wszystko jury festiwalo
we? Ocenianie i publiczne recenzowa
nie szkolnych projektów przypadło
gronu złożonemu z pedagog szkolnej
(jako osobie bezstronnej i doskonale ro
zumiejącej emocje uczniów), polonist
ki (kto lepiej ujmie wszystkie zachwyty
w najpiękniejsze słowa?) i opiekuna pre
zentowanego projektu (to on jest prze
cież autorem pomysłu na projekt). Wszystkie prezentacje były oryginalne
i ciekawe- słychać podsumowującą re
fleksję- dwa dni festiwalu minęły bardzo
szybko.
I Szkolny Festiwal Projektów ujaw
nił, jak wieloma dziedzinami interesuje
się współczesna młodzież oraz udowod
nił, że ministerialne wymagania mogą
iść w parze z takimi słowami jak „cie
kawe”, „zabawne” i „pożyteczne”.

W dniu 20 października 2011 w Zespole Szkół Specjalnych odbyły się VI
integracyjne zajęcia pod hasłem „Jesień wokół nas”.
Zajęcia zorganizowane zostały dla uczniów głęboko niepełnosprawnych. Na
zaproszenie odpowiedziała szkoła z Czarnowąs oraz z Zawadzkiego.
Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami mieli za zadanie ozdobić drewnianego
jeża w zgromadzone dary natury: liście, kasztany, żołędzie oraz szyszki. Prace
powstawały w pogodnej atmosferze, była zabawa, uśmiech i wiele wrażeń polisensorycznych. Po pracy przyszedł czas na słodki poczęstunek. Organizatorem spotka
nia była pani Barbara Macygon.

Dorota Maćkula

Tap Madl - na III miejscu w grupie
22 października w Warszawie ze
spół TAP MADL przystąpił do rozgry
wek finałowych w Ogólnopolskim tur
nieju „Projekt Orlik Polska - Ogólno
polska Liga Mistrzów Orlika” reprezen
tując tym samym województwo opol
skie w finałowych zmaganiach.
Nasza drużyna znalazła się w grupie
razem z zespołami z Dolnośląskiego,
Pomorskiego i Zachodnio-Pomorskie
go. Po pierwszym wygranym meczu z
zespołem z Dolnośląskiego apetyt na
finał rósł, jednak kolejni rywale okazali
się znacznie trudniejsi. Pomimo szyb
kiego uzyskania prowadzenia w pozo
stałych dwóch meczach, ostatecznie
nasz zespół przegrywał swoje spotka
nia. Nie do zatrzymania okazały się ze
społy z woj. pomorskiego i zachodnio
pomorskiego, które z meczu na mecz
prezentowały się coraz lepiej.

Zespól TAP MADL zakoń
czył swoje zmagania na 3 miej
scu w grupie eliminacyjnej.
Naszym najlepszym strzel
cem był Patryk Rękawek, zdo
bywając w trzech meczach sie
dem goli.
Rafał Ludwig był strzelcem
najszybciej zdobytej bramki w
turnieju - umieścił piłkę w siat
ce już w 10 sekundzie spotka
nia. Na pochwałę jednak zasłu
guję cała drużyna, która walczy
ła do końca o najwyższą lokatę
i pomimo porażki zapowiedziała, że wy
stąpi ponownie w przyszłorocznych
rozgrywkach.
Więcej informacji i relacje z poszcze
gólnych meczy znajdują się na stronie
www.orlikpolska.pl

KONSULTACJE PROJEKTU
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2012”

W składzie zespołu znaleźli się: (na
zdjęciu od lewej górny rząd)
Rafał Ludwig, Marcin Jaszczyk, Mate
usz Grójec (kapitan), Dariusz Osowski.
Dawid Skrzypczyk , Patryk Rękawek,
Krzysztof Wojtaszek, Tomasz Fibich
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cę cierpi około 2,5 miliona Polaków.
Jest to jednak tylko ta liczba osób, któ
re są świadome choroby. Natomiast dru
gie tyle osób żyje z cukrzycą zupełnie
nie zdając sobie z tego sprawy. Często
cukrzyca zastaje rozpoznana przypad
kowo, głównym jej objawem jest bowiem
podwyższony poziom glukozy we krwi,
który na co dzień nie daje dokuczliwych
objawów, szczególnie
w cukrzycy typu II.
Nieleczona cukrzyca może powo
dować rozwój miażdżycy, niedokrwie
nie i zawał serca, udar mózgu, uszkodze
nia siatkówki oka skutkujące pogorsze
niem wzroku a nawet ślepotą, zmiany
zwyrodnieniowe tętnic nerek prowadzą
ce do ich niewydolności oraz rozwoju
nadciśnienia tętniczego krwi, owrzodze
nia i trudno gojące się rany często pro
wadzące do konieczności amputacji
kończyn dolnych.
Cukrzyca typu I, jak i typu II daje
te same objawy, ale w przypadku cu
krzycy typu I są one bardziej oczywi
ste, co powoduje, że cukrzycę typu I
diagnozuje się wcześniej. Im wcześniej
zdiagnozuje się cukrzycę i ją leczy tym
większa szansa na uniknięcie powikłań

zdrowotnych towarzyszących tej cho
robie.
Najbardziej prawdopodobne objawy
cukrzycy to:
* wzmożone uczucie głodu;
* wzmożone pragnienie;
* stałe odczucie zmęczenia;
* zwiększone oddawanie moczu,
szczególnie w nocy;
* trudno gojące się zranienia i skale
czenia;
* częste infekcje - jak pleśniawka, in
fekcje skórne, czyraki, grzybicze
zapalenie skóry;
* niewyraźne lub zatarte widzenie;
* uczucie palenia, zdrętwienia, ścierp
nięcia lub mrowienia w stopach i/
lub dłoniach;
* spadek lub wzrost masy ciała;
* irytacja i chwiejność nastroju;
* bóle głowy; zawroty głowy;
* zaburzenia erekcji u mężczyzn;
* samoistne porażenia nerwu twarzo
wego i zespół cieśni nadgarstka (jako
wynik uszkodzenia nerwów obwo
dowych).
Objawem występujących w skrajnych
przypadkach, kiedy rozwija się już kwa
sica ketonowa, jest zapach acetonu wy

dobywający się z ust chorego.
W związku z tym, że cukrzyca za
równo typu I jak i II ma podłoże gene
tyczne, ryzyko jej wystąpienia jest wy
ższe u osób spokrewnionych z chorymi
na cukrzycę. Ryzyko zachorowania na
cukrzycę wzrasta również z wiekiem.
Rozwojowi tej choroby sprzyja tak
że otyłość, nadciśnienie tętnicze oraz
pozbawiony ruchu, siedzący tryb życia.
Cukrzyca występuje również częściej u
osób, u których w przeszłości występo
wały objawy nietolerancji glukozy, cier
pią na przewlekłe choroby trzustki i
wątroby, oraz u osób u których stwier
dza się wysoki poziom cholesterolu.
Profilaktyka cukrzycy polega w
znacznej mierze, jak w większości cho
rób, na prowadzeniu zdrowego trybu
życia. W istotny sposób do zmniejsze
nia ryzyka wystąpienia choroby są prze
strzeganie zdrowej i odpowiedniej diety
oraz aktywność fizyczna. Jest to szcze
gólnie ważne dla osób otyłych i prowa
dzących bardziej siedzący tryb życia.

lek. med. Ludwik Grzesiński
Wiceprezes Koła PSD
w Strzelcach Opolskich

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 165/201 1 z dnia
03.11.2011 ogłasza się konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie kon
sultacji „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarzą
dowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
roku 2012".

Konsultacje trwają od dnia 04.11.2011 do 11.11.2011 roku.

Wszelkie opinie, wnioski odnośnie programu należy przesyłać w formie wypeł
nionej ankiety (Program i Ankieta do pobranie ze stron internetowych www.powiatstrzelecki.pl , www.bip.powiatstrzelecki) lub sformułowanego w dowolny spo
sób stanowiska w sprawie programu drogą:
- pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.
Zespół ds. Promocji Powiatu
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
- faksem na nr tel. : (77) 4401 701
- e-mailem na adres: pp@powiatstrzelecki.pl

Anonimowe ankiety bądź też zapisane w innej formie anonimowe stanowiska w
sprawie programu nie będą rozpatrywane.
Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowana na stronie
internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale Aktualności oraz www.bip.po
wiatstrzelecki w dziale Ogłoszenie/ Ogłoszenia Zarządu

GZMK w Strzelcach Opolskich
informuje, że został ogłoszony przetarg na najem lokalu użytkowego położone
go w Strzelcach Opolskich przy ul. Rynek 6 o pow. użytkowej 375 m2 wraz
przynależną piwnicą o pow. 185,85 m2. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na
stronie internetowej www.gzmk.strzelceopolskie.pl. Dodatkowych informacji
udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej GZMK,
tel. ,077/ 461 99 06.
Oferty należy składać w siedzibie naszej jednostki przy ul. Zamkowej 2, w termi
nie do dnia 16 listopada 2011 r.

Rzecznik konsumentów radzi

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie

tel. 4612329, 4613480
e-mail: dos.strzelceoDolskie@wo.ol
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: dDszawadzkie@poczta.fm.nl
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich

tel. 4612225
e-mail: lo Strzelce op@o2.pl
Zespół Szkól Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.

tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceoD@oswiata.org.ol
Zespół Szkól Zawodowych
wZawadzkiem

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: DCDrstrzelceoo@oD.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich

tel. 4613026
e-mail: Doostrzelce@ooczta.onet.pi
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem

tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss zawadzkie@DOCzta.onet.Dl
Zespól Szkól Specjalnych
w Strzelcach Opolskich

tel. 4612882
e-mail: eimsoeci@tlen.ol
.ZespólSzkól Specjalnych przy DPS
w Kadłubie

tei. 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@wo.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

tel. 4613291-95
e-mail: sznital@szDital.strzelce-oD.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich

tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich

tel. 4621200, 4621903

Kupuj bez ryzyka
„Kupuj bez ryzyka” to kampania
edukacyjna na temat bezpieczeństwa
produktów, która prowadzona jest w
okresie od dnia 1 października do dnia
31 grudnia 2011 r. przez Stowarzysze
nie Konsumentów Polskich.
W czasie trwania kampanii mogą
Państwo zapoznać się m.in. z artykuła
mi, które przybliżają tematykę bezpie
czeństwa produktów oraz wziąć udział
w konkursie.
Na stronie internetowej http://
www.bezryzyka.skp.pl można poczytać
o przygodach babci Stasi. Babcia Stasia
ma problemy z kolanami i spędza dużo
czasu wyglądając przez okno i rozmy
ślając o tym, jaki dziwny i NIEBEZ
PIECZNY jest ten świat. Jej przygody
opisane w dziesięciu odcinkach poja
wiają się na stronie w średnio cotygo
dniowych odstępach czasu.
Wraz z każdym odcinkiem przy
gód Babci Stasi na stronie zamieszcza
ne jest pytanie konkursowe, Dwie oso
by, które jako pierwsze wskażą po
prawną odpowiedź, wysyłając wiado
mość na adres: konkurs@skp.pl, wygry
wają nagrodę. Szczegółowe zasady kon
kursu zawarte są w Regulaminie.
W czasie trwania kampanii można
również zadawać pytania, dotyczące
problemów związanych z bezpieczeń
stwem produktów (formularz), porusza
nych w poszczególnych artykułach.
Wybrane pytania wraz z odpowiedzia
mi publikowane są w zakładce „Pytania
i odpowiedzi”.
Zadanie finansowane jest ze środ
ków Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
***

Bezpieczeństwo produktów mają
nam zagwarantować producenci, impor
terzy. sprzedawcy oraz instytucje pań
stwowe, bo obliguje je do tego Konsty
tucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z przepisami produkt jest
bezpieczny, jeśli jego użytkowanie w ty
powych warunkach, w typowy sposób
nie jest ryzykowne dla konsumentów.
Z drugiej strony, nawet najbardziej bez
pieczny produkt może spowodować wy
padek, bądź szkodę, jeśli jest użyty nie
właściwie, niezgodnie z instrukcją, bez
uwzględnienia ostrzeżeń podanych
przez producenta. Ze szczególną ostroż
nością powinniśmy użytkować nie tyl
ko leki środki medyczne, kosmetyki i
środki czyszczące. Ubrania i buty mogą
powodować alergię, zbyt małe części
zabawek - zadławienie się dziecka, za
pałki czy zapalniczka - pożar, a petar
dy, fajerwerki i sztuczne ognie - wy
buch.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
obejmują wszystkie produkty, które są
rzeczami ruchomymi, nie ma znacze
nia czy są one nowe, używane, napra
wiane bądź regenerowane, ani to czy są
sprzedawane czy też dostarczane bez
płatnie (np. gratisy. próbki, upominki).
Nawet jeśli dany produkt nie jest prze
znaczony do użytku konsumentów (tj.
powinien być używany przez profesjo-

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich

tel. 4639099
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich

lei. 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich

tel. 4621800
e-mail: oost@praca.gov.ol
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Kolo Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54: 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
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Redaktor Naczelny: Marta Górka
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tekstów. Materiałów
, n/e zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
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Już po raz drugi dzięki Opolskiemu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządo
wych odbyła się w Strzelcach Opolskich Kawiarenka Obywatelska. Tym razem do
dyskusji zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy
lokalnych mediów. Temat II kawiarenki brzmiał: „Trzeci Sektor a czwarta władza
czyli public relations w organizacji” - uznaliśmy go za istotny dla jakości działania
stowarzyszeń na naszym lokalnym „rynku”.
Public relations to hasło niezwykle nośne, ale czy znane? - pytał moderator
kawiarenki Damian Dec. PR to nic innego jak relacje z publicznością czyli przekła
dając to na działania stowarzyszenia relacje z otoczeniem wewnętrznym (np. pra
cownicy, członkowie) i zewnętrznym organizacji (np. władze, sympatycy, benefi
cjenci, media, darczyńcy) — konkludował. Jak to wygląda w naszym przypadku —
pytał? Ile z organizacji przyniosło na spotkanie wizytówki, reklamy, plakaty? Kto
prowadzi stronę internetową i informuje o swej działalności? Kto zaprasza dzien
nikarzy na spotkania, wysyła opisy działań itd.?
Dyskusja o budowie wizerunku organizacji, pokazała jednak, że nie tylko orga
nizacje muszą dbać o rozwój PR. Zebrani podkreślali, że często nie oczekują dużego
wsparcia ze strony samorządu, ale właśnie zainteresowania i udziału w inicjatywach
podejmowanych przez organizacje pozarządowe!
Brakuje również zdaniem organizacji zainteresowania za strony potencjal
nych odbiorców, przyznawali członkowie stowarzyszenia turystyki rowerowej.
Czasem nie brakuje nam „tego PR-u”, ale chęci ze strony innych — mówili.
Dyskusja o wizerunku organizacji, nie mogła również obyć się bez dziennika
rzy. Wiesław Kaczmar ze Strzeleckiego Informatora Gminnego był jedynym re
prezentantem mediów obecnym na sali. Szkoda, bo potwierdzeń udziałubyło wię
cej. Chyba jednak jeszcze długa droga przed nami zanim tematy związane z sekto
rem niepublicznym ijtaną się dla mediów atrakcyjne.
Pomimo nieobecności lokalnych dziennikarzy, zebrani docenili rolę informa
cji, publicznej wiedzy nt. organizacji i postanowili, że przy pomocy Opolskiego
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, pobudzą nasze strzeleckie organi
zacje do uaktualnienia bądź wpisania swoich adresów do gminnej bazy danych
funkcjonującej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Akcja ta ma wskazać ilość aktywnych organizacji oraz umożliwić łatwiejszy kon
takt pomiędzy nimi, w celu wspólnego działania. Szczegóły pod linkiem

http://www.strzelceopolskie.pl/serwis/index.php?id=654
lub w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
(Centrum Wsparcia NGO w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 18)
Kawiarenka Obywatelska po raz drugi, ale najprawdopodobniej ostatni odbyła
się w restauracji ,, Ratuszowa”, gdyż restauracja kończy swoją działalność. Orga
nizatorzy i uczestnicy kawiarenek serdecznie dziękują Panu Żminkowskiemu za
współpracę i pomoc w organizacji naszych spotkań.
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH S.A
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4622557

Ponadto na wszystkich zapalnicz
kach, na opakowaniach jednostkowych
lub w oddzielnych broszurach, powinny
być umieszczone informacje dotyczą
ce bezpieczeństwa: ostrzeżenia, instruk
cje.
Małgorzata Płaszczyk

OFERTA SPECJALNA
W ramach akcji BEZPIECZNA JAZDA
wykonujemy bezpłatne badania:
-ustawienia świateł.
-stanu zużycia amortyzatorów,
-skuteczności hamowania

Stowarzyszenie „Wincentego z Kielczy” zaprasza do Zabytkowej Chaty
w Kielczy na III spotkanie cyklu:

tel. 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich

Kawiarenka Obywatelska

nalistów), ale jest prawdopodobne, że
konsument może go użyć - zastosowa
nie mają przepisy dotyczące bezpie
czeństwa produktów.
Ponieważ zapalniczki są z natury
produktami niebezpiecznymi ze wzglę
du na to, że wydzielają ogień lub ciepło
oraz zawierają, często znajdujący się pod
ciśnieniem, płyn lub gaz palny, objęte
zostały szczególnymi wymaganiami
bezpieczeństwa.
Między innymi zakazane jest wpro
wadzenie na rynek:
•
zapalniczek gadżetów, tzn. takich
zapalniczek, które swoim kształtem
przypominają rzeczy codziennego użyt
ku jakiekolwiek inne przedmioty uzna
wane za przeznaczone do użytku przez
dzieci lub dla nich atrakcyjne,
•
zapalniczek niezabezpieczonych
przed uruchomieniem przez dzieci - tzn.
skonstruowanych i wyprodukowanych
w taki sposób, że w normalnych lub
możliwych do przewidzenia warunkach
użytkowania, w szczególności ze wzglę
du na siłę potrzebną do jej uruchomie
nia, konstrukcję, zabezpieczenie mecha
nizmu zapłonowego, skomplikowaną
lub sekwencyjną obsługę, nie jest moż
liwe jej uruchomienie przez dzieci po
niżej 51. miesiąca życia (niecałe 5 lat).
Wyjątkowo mogą być dopuszczone do
obrotu zapalniczki nie posiadające za
bezpieczeń, tzw. zapalniczki luksusowe,
jeżeli:
•
są przeznaczone do wielokrotnego
napełniania, z zapewnieniem stałego,
bezpiecznego i długotrwałego użytko
wania co najmniej przez pięć lat i prze
znaczone do naprawy.
Producent wprowadzający do obrotu ta
kie zapalniczki udzielił na nie dwulet
niej gwarancji
•
skonstruowane są w taki sposób, by
istniała możliwość naprawy i bezpiecz
nego wielokrotnego napełniania zapal
niczki podczas całego cyklu jej przy
datności do użycia, a w szczególności
naprawy jej mechanizmu zapłonowe
go•
zawierają części nie ulegające zu
życiu, lecz mogące ulec zniszczeniu lub
zepsuciu w wyniku ciągłego użytkowa
nia, które po upływie okresu gwarancji
nadają się do wymiany albo naprawy
przez upoważnione bądź wyspecjalizo
wane centrum obsługi posprzedażnej
Obowiązkowe oznaczenia na zapal
niczkach mogą mieć formę symboli lub
tekstu, ale powinny przyciągać uwagę
użytkownika przez zastosowanie kon
trastowego tła, barwy, a także mieć od
powiednią wielkość i kształt.
Na każdej zapalniczce powinien być
umieszczony znak graficzny lub nazwa
umożliwiająca identyfikację producen
ta lub dystrybutora

„Jesteśmy rodziną - my som familiom - wir sind Familie”
Niedziela, 13 listopada 201 lr„ godz. 16.00 kościół Św. Bartłomieja.
Koncert z udziałem J. Woleńskiego, oraz grona znakomitych artystów - w progra
mie: J. S. Bach, J. F. Hendel, A. Vivaldi, A. Corelli, G. Verdi
Koncert jest finansowany ze środków Konsulatu Niemiec w Opolu
Około godz. 17:15 w Zabytkowej Chacie:
Występy młodzieży ZSG w Kielczy w języku niemieckim i gwarze śląskiej.
Prelekcja historyka Arkadiusza Barona na temat obyczajów i tradycji powiatu
strzeleckiego.
Wystawa eksponatów prezentujących kulturę mniejszości narodowych i etnicz
nych naszego powiatu zorganizowana przy współpracy Muzeum Wsi Opolskiej.
Wręczenie nagród za przygotowane przez mieszkańców drzewa genealogiczne.
Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Strzeleckiego

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)

Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu

Wydział Finansowy

Tei. wew.: 727. 728. 730. 731,732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Oferta ważna do
(' 30.
—• 11. 2011 i ■dotyczy tylko pojazdów posiadających
ważne badania techniczne wykonane na naszej Stacji Kontroli Pojazdów.
ZAPRASZAMY: poniedziałek - piątek 6.00 - 20.00, sobota: 8.00-12.00

UWAGA!!!
Wydzierżawimy pomieszczenie o powierzchni 56 m2
w budynku Dworca Autobusowego w Strzelcach Opolskich.
Szczegóły: PKS w Strzelcach Opolskich SA,
ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 461 32 81

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Tel. wew.: 766,767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki

Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Tel. wew.: 737, 738. 739. 740, 741. 742, 743, 744,
745, 746, 747. 749.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska

Tel. +48 77 4401756

Tel. wew.: 760, 761.762, 763.

Tel. wew.:780, 78'1,782, 785, 786.

Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707. 708. 709. 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714. 715, 716, 717, 71 8

Wydział Organizacy jny

Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu

Tel. wew. 750, 751. 752, 753, 754. 755, 756, 757,
758, 764

Tel. wew.:783, 784.

Zespól Kontroli

Tel. wew.: 705.

Tel. wew.: 770, 771,772, 773.

Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami

Tel. wew. 790, 791
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USŁUGA LAKIERN1CTWA
SAMOCHODOWEGO
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „ELIZA”
Eliza Gordzielik z Boryczy

OPIS PRODUKTU:
Technologia polega na przywróceniu stanu pierwotnego naprawianego pojazdu.
Prace lakiernicze polegają na wypełnieniu ubytków szpachlą po wcześniej
szych pracach blacharskich, następnie szpachluje się naprawiany element i ob
rabia papierem ściernym, kolejno nakładany jest podkład, który suszony jest
promiennikiem podczerwieni, szlifowany i wprowadzony do kabiny lakierni
czej. Element lakieruje się 1,2 lub 3 warstwami w zależności od wskazania

producenta danej marki pojazdu. Kolejny proces to suszenie do ok. 60 st. C
przez ok. 30 minut. Na koniec pozostaje już tylko kosmetyka, składanie, my
cie, czyszczenie i polerowanie.

OPIS FIRMY:
Firma zatrudnia 5 pracowników oraz 2 uczniów. Od 3 lat oferuje usługi lakierni
cze samochodów osobowych i ciężarowych. Jako jedyna w województwie
opolskim świadczy usługi jako podwykonawca dla autoryzowanych serwisów
wiodących marek samochodowych. Firma ELIZA posiada autoryzację na wy
konywanie napraw lakierniczych jednego z najlepszych producentów materia

łów lakierniczych na świecie. Zakład wyposażony jest w najnowocześniejsze
urządzenia, co pozwala utrzymać usługi na najwyższym poziomie, a jako jedy
ny w Powiecie Strzeleckim dysponuje spektrofotometrem - urządzeniem po
zwalającym na 100% dobrać kolor przez komputer. Cała technologia jest przy
jazna środowisku ze względu na ekologiczne materiały (lakiery wodorozcień
czalne), jak i kabiny lakiernicze, które posiadają baterie węglowe (filtr) ze sku
tecznością absorbowania cząstek stałych do 97%.

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „ELIZA”
Eliza Gordzielik
ul. Wojska Polskiego 9B 47-180 Borycz
Tel. 516 186 002

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego

*** ZWYCIĘSTWO W KATEGORII PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE ***

GYROSIZBICKI
pod kołderką sosu tzatziki i świeżo siekanej cebuli
podany z frytkami i surówkami

Cała tajemnica smaku tego dania tkwi w starannie dobranych składnikach i
sposobie przyrządzania. Świeże, soczyste mięso wieprzowe pokrojone w nie
duże kąski, specjalnie skomponowana mieszanka przypraw i odpowiedni pro

ces smażenia wydobywają całą głębię smaku. Podkreśla go natomiast aromat
jasnego piwa. Wyrazistości całej potrawie nadają: pachnące czosnkiem tzatziki
i świeżo poszatkowana cebula, które przykrywają mięsne kąski niczym kołder
ka. Jako dodatek proponujemy frytki i zestaw surówek. Tak przyrządzony
gyros na sposób izbicki na pewno zaspokoi nawet najbardziej wyszukane gu
sta.

Restauracja „Złoty Bażant” w
Izbicku to miejsce, do którego za
praszamy nie tylko na posiłek, ale
przede wszystkim na niecodzien
ne przeżycia kulinarne. Lokaliza
cja u skraju lasu, mini zoo, myśliw
ski wystrój lokalu, duży ogródek
letni, dobra kuchnia (polska, ślą
ska, dania z dziczyzny) i miła ob
sługa to nasze atuty. Od pierwszego
dnia pracujemy nad tym, aby nasi

Goście byli zadowoleni nie tylko z dobrego jedzenia, ale przede wszystkim
miło spędzali czas w naszej restauracji. Proponujemy smaczną kuchnię, a wszyst
kie dania przygotowujemy od podstaw, na świeżo, korzystając przy tym z jak

RESTAl RACJ A „ZŁOTY BAŻANT”
Marek Mientus
ul. Leśna 1, 47-180 Izbicko, Tel. 510 354 905, 784 037 827, www.zlotybazant.pl

najlepszych jakościowo surowców. Dostosowujemy się do potrzeb naszych
Klientów, dokładamy wszelkich starań, aby iść do przodu z „czasem”, ale i z
obowiązującymi przepisami, z uwagi na co wdrożyliśmy system HACCP za
pewniający bezpieczeństwo serwowanej przez nas żywności. Dla chcących
bliżej poobcować z przyrodą polecamy spacer po pobliskim lesie i zwiedzanie
mini zoo. Naszym największym i do tej pory spełnionym marzeniem są nasi
Klienci, bez których nie byłoby nas tutaj dzisiaj. „Swojski Klimat”, jaki stara
my się zapewnić, przyciągnęły do nas też Gwiazdy Polskiej Estrady, takie jak
Dżem, Afromental, Bajm i TSA.

