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POWIAT STR Z E LE C K I

DRODZY SAMORZ¥DOWCY!
Z okazji Dnia Samorz¹dowca
Rada oraz Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
pragnie z³o¿yæ najlepsze ¿yczenia.
Wszystkim pracownikom administracji
publicznej ¿yczymy owocnej i spokojnej pracy
pro publico bono, a w ¿yciu osobistym
spe³nienia marzeñ i samych sukcesów
Przyjmijcie równie¿ Pañstwo gratulacje
i podziêkowania za wspóln¹ troskê
na rzecz rozwoju samorz¹dnoci lokalnej.
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Ranking szkó³ rednich Opolszczyzny

Jest ca³kiem dobrze

dok. ze str. 1
istotne s¹ zw³aszcza wyniki matur:
zarówno rednia z egzaminu, jak i procent zdaj¹cych, sytuuj¹ce nasz¹ szko³ê powy¿ej redniej. Z kolei zero
punktów uzyskalimy za olimpijczyków i ma³o za konkursy ogólnopolskie, to rzeczywicie s³abszy rok. Ale
czasem zdarza siê taki rocznik, a jak
przy tym zabraknie odrobiny szczêcia, mamy s³abszy efekt. Co nie znaczy, ¿e nauczyciele siê nie staraj¹.
Konkurencja, przynajmniej u czêci
kadry wymusza pewne dzia³ania. A
poza tym dla nauczycieli praca z olimpijczykiem to frajda.
Halina Kajstura, dyrektor ZSZ nr
1 w Strzelcach Opolskich: - Wypadlimy nienajgorzej (6 miejsce na
23), choæ w punkcie zdane matury
mog³o byæ trochê lepiej. Czy opublikowane zestawienie zadecyduje o ilo-

ci uczniów we wrzeniu? Raczej nie,
w odró¿nieniu od Opola, gdzie funkcjonuje wiele szkó³. W naszym powiecie uczniowie w zdecydowanej
wiêkszoci przy wyborze szko³y kieruj¹ siê raczej nie rankingami, a mo¿liwociami i kosztami dojazdu. Ale 
gdybymy zajêli wyj¹tkowo nisk¹
pozycje w rankingu, mog³oby siê to
niekorzystnie odbiæ na spadku iloci
uczniów.
Piotr Lepiorz, dyrektor ZSZ w Zawadzkiem (szko³a zajê³a pozycjê 14
w rankingu): - rednia z matur jest
zupe³nie przyzwoita, nienajgorzej te¿
jest z iloci¹ zdaj¹cych, jednak wynik egzaminu zawodowego móg³by
byæ nieco wy¿szy. Mam nadziejê, ¿e
w przysz³orocznym rankingu uplasujemy siê wy¿ej.
MG

Z b³ogos³awieñstwem
biskupa do USA
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 Jestemy grup¹ obywatelsk¹ 
mówi Danuta Foryt.  Sami zorganizowalimy ten wyjazd, sami te¿ ponosimy jego koszty.
Pierwsze kontakty z mieszkañcami Bandery  potomkami l¹zaków,
którzy wyjechali z podstrzeleckich
wsi ponad 100 lat temu - nawi¹zalimy ju¿ jam roku, podczas ich wizyty w naszej miecie zaprosili mieszkañców Strzelec do udzia³y w celebracji pierwszego Tygodnia Miast
Partnerskich. Zacz¹³ nam w g³owach
kie³kowaæ pomys³ na wizytê do Teksasu. A od pomys³u o czynu ju¿ nie
jest tak daleko. Jesieni¹ zaczêlimy
planowaæ. Zebra³o siê nas kilkanacie
osób, ustalilimy gdzie i jak chcemy
jechaæ i... wszystko zaczê³o siê krêciæ coraz szybciej.
Kiedy jedziemy? Ruszamy z Katowic-Pyrzowic 3 czerwca 2008.
Wracamy na to samo lotnisko 18
czerwca. Co odwiedzamy? Dwa dni
spêdzimy w Nowym Yorku, kolejne
dwa w San Antonio, gdzie bêdziemy
goszczeni przez parafian pochodz¹cego ze S³awiêcic ksiêdza Franciszka
Kurzaja. Resztê czasu spêdzimy w
Banderze - naszym miecie partner-

skim. Tam bêdziemy brali udzia³ w I
Tygodniu Miast Partnerskich.
Zarówno gmina Strzelce Opolskie jak i powiat strzelecki w³¹czy³y
siê w ten wyjazd  przygotowa³y
materia³y informacyjne o ziemi strzeleckiej oraz upominki dla lokalnych
w³adz, które zosta³y wys³ane poczt¹.
W pierwszym tygodniu maja czêæ
naszej grupy spotka³a siê z arcybiskupem Alfonsem Nossolem, który
jest ojcem duszpasterstwa wród
potomków l¹zaków w Teksasie. To
jego decyzj¹ pojecha³ tam ks. Kurzaj,
u którego bêdziemy gociæ. Arcybiskup pob³ogos³awi³ dwie p³askorzeby przedstawiaj¹ce zarys Góry w.
Anny oraz figurkê w. Anny Samotrzeciej - z tego od wieków najwa¿niejszego dla l¹zaków sanktuarium.
S¹ to podarunki od naszej grup dla
parafii w San Antonio oraz w Banderze.
Grupa Strzelczan odwiedzi Banderê i San Antonio na pocz¹tku czerwca. Bie¿¹ce informacje o wyjedzie
mo¿na ledziæ na stronie www.strzelczaniewbanderze.blox.pl - strona jest
polsko- i anglojêzyczna.
Uczestnicy wyjazdu

Okrêgowy Inspektor Pracy w Opolu zaprasza Przedsiêbiorców do udzia³u w XV edycji
konkursu

Pracodawca - organizator
pracy bezpiecznej

Celem konkursu Pracodawca jest promowanie najlepszych
praktyk w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony pracy, w
tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy.
W konkursie mog¹ uczestniczyæ pracodawcy niezale¿nie
od formy w³asnoci zak³adu pracy, którzy uzyskali pozytywna ocenê stanu warunków pracy w ich firmach. Z
uwagi na ró¿norodnoæ zak³adów pod wzglêdem wielkoci zatrudnienia, a tym samym wielkoæ i skalê problemów, zw³aszcza w zakresie dzia³añ podejmowanych na
rzecz ochrony pracy, pracodawcy bêd¹ oceniani w trzech
kategoriach:
I kategoria -zak³ady pracy do 50 zatrudnionych,
II kategoria - zak³ady pracy od 51 do 250 zatrudnionych,
III kategoria - zak³ady pracy powy¿ej 250 zatrudnionych.

Do konkursu mo¿e przyst¹piæ ka¿dy pracodawca zg³oszony przez:
okrêgowego inspektora pracy, organizacje pracodawców,
zwi¹zek zawodowy, organizacje spo³eczna zajmuj¹c¹ siê
ochron¹ pracy, spo³ecznego inspektora pracy lub pracownika s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Zg³oszenie do konkursu obejmuje:
ankietê, prezentacje zak³adu pracy, pisemne owiadczenie
pracodawcy o postêpowaniach karnych i karno - wykroczeniowych zakoñczonych lub bêd¹cych w toku.
Pracodawcy nagrodzeni b¹d wyró¿nieni, mog¹ byæ zg³aszani do konkursu ponownie, po up³ywie 2 lat, jednak¿e
powinni wykazaæ siê nowymi udokumentowanymi osi¹gniêciami na rzecz ochrony pracy.
Uczestnicy konkursu winni z³o¿yæ owiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
promocji ochrony pracy (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych).

TERMIN SK£ADANIA ZG£OSZEÑ KONKURSOWYCH UP£YWA DNIA
31 LIPCA 2008
Wiêcej informacji oraz regulamin i za³¹czniki na stronie
www.opole.oip.pl lub pod numerem 077 47 00 907

