Nowy sprzęt RTG
w przyszłym roku

Awanse, nagrody, wyróżnienia

25 lipca strzeleccy stróże prawa obchodzili Święto Policji. Tradycyjnie już uroczystość oficjalna została zorganizowana w siedzibie starostwa.

FOT. UMWO

Więcej czytaj na str. 8

30 lipca marszałek Józef Sebesta i wicemarszałek Józef Kotyś podpisali
umowy z beneficjentami RPO.

Policjantem jest się dwadzieścia
cztery godziny na dobę
- mówi ndkm. Jolanta Dec, Naczelnik Sekcji Prewencji
w KPP w Strzelcach Opolskich

Dok. na str. 5

Lubi Pani oglądać seriale kryminalne, zwłaszcza amerykańskie,
gdzie policja ma do dyspozycji rewelacyjny sprzęt, laboratoria, najnowszą technologię? Nie wkurza
Pani taka odległość polskiej rzeczywistości?
Oczywiście, że lubię, to świetny
sposób na rozrywkę. Faktem jest, że
gdy ogląda się jak policja amerykańska działa, jakimi dysponuje metodami, to żal człowiekowi, że u nas
jeszcze nie można tego wszystkiego
zrobić tak szybko i tak sprawnie.

Dni Krośnicy
zawsze udane

FOT. RAJNARD STAŚ

Dok. na str. 4

Będzie nowa droga
i ścieżka rowerowa

Międzynarodowe
certyfikaty
dla uczniów
31 lipca Powiat Strzelecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przyszły absolwent – fachowiec. Uczeń szkoły zawodowej
z międzynarodowymi certyfikatami” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Budżetu Państwa oraz z budżetu Powiatu Strzeleckiego. Wartość projektu wynosi
276.000,00 zł.
Dok. na str. 2

Przez sobotę i niedzielę przewinęło się przez wioskę ok. 10 tysięcy gości.
Więcej czytaj na str. 8

ORLIK wyląduje w Strzelcach
a dokładnie na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Oczywiście mówimy o kompleksie boisk, na który składać się będą: boisko do piłki nożnej z syntetyczną
trawą oraz boisko wielofunkcyjne
z nawierzchnią poliuretanową (do
gry w siatkówkę i koszykówkę). Całość uzupełni budynek szatni i sanitariatów, ogrodzenie oraz oświetlenie boisk.
Boiska powstaną w ramach realizacji rządowego programu „Moje
Boisko – ORLIK 2012”, co zapewni im współfinansowanie z budżetu państwa i województwa w łącz-

nej wysokości 666.000 złotych. Pozostałą kwotę dołoży budżet powiatu. Zgodnie z założeniami programu
boiska musza zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku.
Co jednak może być najciekawsze dla naszych czytelników - powstałe obiekty będą ogólnodostępne, a organizacją ich wykorzystania zajmie się specjalnie w tym celu zatrudniony trener środowiskowy.
Tak więc dzieci i młodzież zyskają
nie tylko nowoczesny obiekt sportowy, ale również atrakcyjną ofertę jego wykorzystania.
Bartłomiej Białoń

Przeczytaj!
* Sesja Rady Powiatu
* Jak bawiono się
w Krośnicy i Spóroku
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426, odcinek Piotrówka - Strzelce
Opolskie wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej” oraz z „Przebudowa mostów przez rzekę Jemielnicę i Kanał Ulgi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426
w miejscowości Jemielnica” – tak brzmi pełna nazwa inwestycji długo oczekiwanej przez mieszkańców naszego powiatu i długo zapowiadanej. Dziś możemy już podać szczegóły, bo zadanie wreszcie ruszyło.
Więcej czytaj na str. 3

* Co Ty wiesz
o Cyganach
* Oferty pracy
* Informacje ważne
dla przedsiębiorców
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SES J A R A D Y POWIAT U
Prawie 4 godziny trwała ostatnia,
XXI sesja Rady Powiatu, zwołana na 30 lipca. Głównym jej tematem była działalność strzeleckiego szpitala w roku 2007, ale to
nie dyskusja o problemach służby
zdrowia trwała tak długo.
Nie było takiej potrzeby, bo radni
wcześniej zapoznali się z obszernym
materiałem informacyjnym, przygotowanym przez dyrektor SP ZOZ
Beatę Czempiel. O szczegółach
zawartych w „Informacji o działalności szpitala” i sytuacji szpitala dyskutowano w czasie posiedzeń
wszystkich komisji.
A jak wygląda ta sytuacja? W największym skrócie można ją podsumować w taki sposób: rok 2007
- 91. miejce w kraju i 4. miejsce
w województwie w rankingu szpitali publicznych, organizowanym
pod patronatem Centrum Monitorowania Jakości Zdrowia; rok 2008 –
tytuł „Dobry szpital” w narodowym
rankingu szpitali (86. miejsce w kraju; 3 w województwie opolskim);
certyfikat „Tu leczą bez bólu”.
Szpital w swoich 6 oddziałach
dysponuje 199 łóżkami. W roku
ubiegłym z opieki stacjonarnej skorzystało 8589 pacjentów, natomiast
w 9 specjalistycznych poradniach
wchodzących w skład ZOZ leczyło
się 24.720 pacjentów. Wynik finansowy placówki na koniec roku był
dodatni i wyniósł ponad 2,774 mln
zł. Na wysokość zysku wpłynął fakt
umorzenia pożyczki restrukturyzacyjnej, ale zysk mógłby być jeszcze
wyższy, gdyby za tzw. nadwykonania NFZ płacił tyle samo, co za procedury zakontraktowane wcześniej.
Tak więc dyskusja o służbie zdrowia była krótka; radni przyjęli zaprezentowaną informację bez większych uwag.
Radny Jan Bogusz zauważył,
że pozytywnie ocenić trzeba szybkość dotarcia pogotowia do pacjentów: czas interwencji nie przekracza 3 minut w mieście i 15 minut
poza miastem, a wynika to z podłączenia do terminali monitorujących wszystkich czynności podejmowanych przez obsługę od momentu zgłoszenia zagrożenia. Druga sprawa to opieka duszpasterska,
która jest sprawowana w szpitalu na
wysokim poziomie. Dzięki zaangażowaniu ks. Wolfganga Jośko pobyt
dla wielu osób w szpitalu na pewno
nie jest taki ciężki. Trzecia sprawa to
przejawy troski pracowników szpitala o jego przyszłość, które świadczą o zaangażowaniu wszystkich
stron w zapewnienie nam ochrony
zdrowotnej.
Starosta Józef Swaczyna poinformował radnych, że rano w tym
samym dniu zostały przez Zarząd
Województwa podpisane w ramach
RPO umowy z 12 beneficjentami na
dofinansowanie inwestycji w służbie zdrowia – wśród nich jest strzelecki szpital (o czym piszemy w innym miejscu).
W dalszej części obrad radni
podjęli uchwały w sprawie:
- wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/205/04 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca
2004 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za I półrocze danego roku
budżetowego
- zmiany Uchwały Nr XVI/155/08
Rady Powiatu Strzeleckiego
z 27.02.2008 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2008 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzel-

cach Op.
- zmiany Uchwały Nr XVII/161/08
Rady
Powiatu
Strzeleckiego z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie: określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się
w 2008 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i wysokości
środków na ich finansowanie
- przyznania dotacji
- zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2008.
Radni zapoznali się również z informacją Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu o złożonych
oświadczeniach majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Wszystkie
oświadczenia złożono w terminie
i nie stwierdzono żadnych błędów.
W sprawach bieżących radni
wysłuchali wystąpienia Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji
Rynku Rolnego Andrzeja Butry,
który zabrał głos w sprawie akcji
„Szklanka mleka” dla szkół prowadzonych przez powiat - bezpłatnej
w stosunku do czystego mleka, niewielkie dopłaty natomiast obowiązują przy produktach smakowych.
Produkty w ramach akcji są dostarczane codziennie do szkół w wielkości przysłowiowej szklanki mleka na
jednego ucznia. Dyrektor zachęcał
wszystkie szkoły z naszego powiatu
do przystąpienia do akcji.
Następnym punktem sesji było wystąpienie pani poseł Danuty
Jazłowieckiej. I to ono wzbudziło
długą dyskusję.
Na wstępie stwierdziła, że jej
obecność na sesji związana jest z zapowiedziami rządu dotyczącymi
ustawy kompetencyjnej.
- Będziemy chcieli trochę więcej zadań przeznaczyć dla samorządu powiatowego. Chciałam Państwa
prosić o współpracę. Postaram się
przesłać na ręce pana przewodniczącego Rady i starosty projekt tej ustawy, aby można było nanieść swoje
uwagi i aby można z nich było skorzystać w pracach rządowych. Mam
nadzieję, że po wakacjach uda mi się
raz na kwartał, pół roku do państwa
przyjechać i przekazać wieści z Sejmu, bo nie zawsze to co jest komentowane w mediach, tak faktycznie
wygląda.
Radny Jan Cieślik zapytał, jakie
będą to uprawnienia, i czy znów będzie tak, jak wcześniej bywało: powiat otrzyma większe uprawnienia,
ale bez pieniędzy?
D. Jazłowiecka odpowiedziała, że
dużo kompetencji będzie przechodziło ze strony wojewody na rzecz
samorządu powiatowego z zakresu
ochrony zdrowia, ochrony środowiska, drogownictwa.
J. Cieślik: – A oświaty?
D. Jazłowiecka: – Z oświaty też.
Podkreślił Pan bardzo ważną rzecz
dotycząca finansowania tych zadań.
Dotychczasowe doświadczenia są
takie, że na samorządy scedowane
są zadania, a nie zawsze idą za tym
pieniądze. Mam nadzieję, że uda się
jednak temu rządowi dotrzymać słowa, i za zadaniami pójdą środki, tym
bardziej, że ten rząd jest bardzo prosamorządowy. Mamy obiecane 45
mln, nie wiem czy są one w stanie
pokryć wszystkie wnioski o utworzenie takiego funduszu, ale chcemy
wygospodarować 60 mln.
Radny J.Cieślik zauważył, że obecna struktura samorządu: urzędy
marszałkowskie – powiaty – gmi-

ny nie wpływa korzystnie na budowanie strategii rozwoju gmin, powiatów i województw. Samorządy
mogą, ale nie muszą w tym zakresie współpracować. - To jest pewien
mankament w prawie i warto zwrócić na to uwagę. Oczywiście nie proponuję ograniczenia samorządności
samorządu. Uważam, że strategia
rozwoju powinna być koordynowana od gminy w górę. Nie ma innej
możliwości.
D. Jazłowiecka: – Warto wspomnieć o zasadzie partnerstwa. Na
pewno nie będziemy dążyć do podporządkowania jednego samorządu
drugiemu, bo to by nie miało żadnego sensu. Być może warto szukać
możliwości, zachęcania do współpracy samorządów. Pamiętam jeszcze jak pracowałam w Urzędzie
Marszałkowskim to miałam często
okazję obserwować działanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Tam zdarzyło się tak, że w radzie byli burmistrzowie jako radni, z czterech czy pięciu gmin i oni
w ramach powiatu fantastycznie ze
sobą pracowali. W momencie kiedy
zmieniono prawo i uniemożliwiono
łączenie funkcji, natychmiast współpraca przestała funkcjonować. Byłam tym potwornie zdumiona. Warto więc szukać narzędzi, które będą
mobilizowały do współpracy.
J. Cieślik: - To jest pobożne życzenie. Prawo musi jednoznacznie określać, jak to zrobić.
D. Jazłowiecka: - Można też przywołać przykład projektu ustawy
o funduszu sołeckim, gdyż pracowałam przy tej ustawie. Dotychczasowe przepisy pozwalają dofinansowywać sołectwa na poziomie gmin:
gmina może to zrobić, ale nie musi.
Chcieliśmy obligatoryjnie wprowadzić tworzenie środków dla tych sołectw, które są aktywne, więc nie dla
wszystkich. Spotkało się to jednak
z nieprawdopodobnym oporem samorządu, że właśnie nie zostawiamy
im otwartej furtki, a to oni mają bezpośredni kontakt z obywatelami, odpowiadają za poziom życia mieszkańców i znają ich potrzeby.
Radny Henryk Bartoszek: - Kwota, o której wspominała pani poseł, na pewno nie jest wystarczająca. Patrząc na działalność rad sołeckich, odnowy wsi, to pewnie będzie
w 100% zagospodarowana. Tylko
czy jest jakaś forma przepływu tych
środków? Jeżeli będzie to poza samorządem, to wiązać się będzie ze
sprawami księgowości. Obawiam
się że wtedy mogą pojawić się problemy.
D. Jazłowiecka: – W tej sprawie będzie się to opierać na algorytmie,
który na podstawie dochodów gminy będzie określał wielkość środków na poszczególne sołectwa. Nie
będą to kwoty duże: od kilku do kilkunastu tysięcy.
Radny Krzysztof Fabianowski:
– Ja się opowiadam za wolnością
w tych sprawach w odniesieniu do
gmin. Przykład z Opolszczyzny:
100% gmin prowadzi fundusz sołecki, 70 % sołectw uczestniczy w programie odnowy wsi i to widać. Ważna jest też sprawa korzystania z funduszy europejskich. I kolejne pytanie: czy rzeczywiście PO odłożyła
ad acta ordynację większościową?
D. Jazłowiecka: – Trzeba mieć do
tego większość, musimy z tym poczekać. Trzeba zadbać teraz o rozwiązania gospodarcze, bo to ma pomagać naszemu wzrostowi gospodarczemu. Nie zapominamy jednak o jendomandatowych okręgach.
Może trzeba będzie to zmodyfikować, ale będziemy o to walczyć.

J. Swaczyna: – Łatwo się zabrało
wszystkie zadania samorządowi, ma
wrócić do nas tylko sanepid. Co będzie z innymi inspekcjami? Starosta jest bowiem za to odpowiedzialny. Sprawa połączenia w jednych rękach możliwości decydowania może
przesądzić o powodzeniu niektórych
spraw. Czy ten brak nie był przyczyna niepowodzenia inwestycji „Bizona” w Ujeździe? Decyzyjne rozdrobnienie powoduje utrudnienia.
Druga sprawa to problem finansowania dróg. Nie ma żadnych inwestycji na drogach powiatowych. Nie
można się z tym przebić. Gdzie jest
fundusz drogowy dla samorządów?
W efekcie nie ma żadnego dofinansowania dla dróg gminnych, powiatowych. Czy chcemy mieć autostrady i zjazdy na kartofliska? Sprawa
obwodnicy Opola jest podstawowa dla dalszego rozwoju. A sprawa zjazdu z A4 na Górę Św Anny?
To kpina, żeby najważniejsze turystycznie miejsce na Opolszczyźnie
było pomijane. Sprawa opieki zdrowotnej. Standaryzacja DPS. Nie ma
możliwości rozwoju bez dofinansowania. Ale powiaty nie mają środków. Pieniądze to jest dobra rzecz,
ale nie przesądzają o wszystkim.
A sprawy związane z ochorną środowiska- np. wysypisk śmieci czy
oczyszczalni? Trzeba pokazać, jakie
są potrzeby terenu. Nie potrafimy
jednak rozwiązać prostych spraw.
Można to tymczasem rozwiązać jednym ruchem.
D. Jazłowiecka: – Wszystko co pan
powiedział, jest prawdą, ale to są zaniedbania sprzed wielu lat. Z roku
na rok dostawaliśmy mniej pieniędzy. Trzeba było robić długi odcinki
dróg kosztem jakości i teraz mamy
to, co mamy. Już pomijam, że całkiem nielogiczny jest podział jednego kawałka drogi, gdzie jest odcinek gminny, powiatowy, wojewódzki. To jest kompletnie nie do pojęcia
Trzeba uporzadkować te wszystkie

sprawy i znaleźć rozwiązanie, które będzie najbardziej ekonomiczne,
ale i pod względem społecznym będzie dobrym rozwiązaniem. Mówił
Pan o pieniądzach na pomoc społeczną. W tej chwili przygotowywana jest bardzo duża reforma dotycząca polityki społecznej. Od tej reformy będzie zależało, czy rzeczywiście będziemy mieli środki dla ludzi
faktycznie potrzebujących. Państwo
lepiej wiecie ode mnie, jaki jest procent osób, które dostają pomoc społeczną niezgodnie z prawem. To
trzeba uporządkować, bo dzieje się
to kosztem tych, którzy naprawdę tej
pomocy potrzebują.
W dalszej wypowiedzi poseł Jazłowiecka odniosła się do innych
kwestii. Mówiła o funduszu sołeckim (znakomicie funkcjonuje na
Opolszczyźnie, ale nie w całym kraju); ochronie środowiska (oczyszczalnie, wysypiska śmieci – nie ma
współpracy, bo każdy chciał się
uniezależnić, żeby potem nie musieć
negocjować cen i redukować kosztów); o samorządzie wojewódzkim
i jego funkcji nadzorującej; o polityce oświatowej; o możliwości innych
uregulowań prawnych dotyczących
pożyczek dla samorządu i o wielu
innych sprawach.
Wszystko jednak można podsumować użytym przez nią stwierdzeniem: szalenie trudno nadrabiać zaległości sprzed co najmniej 15 lat.
Na zakończenie Przewodniczący Rady życzył wszystkim radnym
i gościom słonecznej pogody, odpoczynku i spokoju w trakcie przerwy
wakacyjnej.
Następna sesja Rady Powiatu
odbędzie się 24 września 2008 roku o godz. 13.00, a jej tematem będzie debata oświatowa i sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze
2008 roku.
Wojciech Witoń

Uroczystości na Górze św. Anny
Sznury samochodów na drogach
dojazdowych do sanktuarium – to
znak, że wszyscy spieszą na uroczystości odpustowe ku czci Św. Anny.
Takich korków jak w ostatnią niedzielę lipca nie widuje się tu często – ale
też okazja jest do tego szczególna.
Na ”górę ufnej modlitwy” przybyło tu wówczas około 15 tysięcy wiernych - oczywiście nie wszyscy samochodami, część przyjechała rowerami,
część jak co roku przyszła pieszo.
Dla wielu z nich przybycie w tym
dniu na Górę św. Anny to pielęgnowana od pokoleń rodzinna tradycja
- nie wyobrażają sobie własnej nieobecności na tak szczególnej uroczystości na „górze ufnej modlitwy”.

Kilka dni później, 3 sierpnia, ponownie zebrały się
tu tłumy wiernych.
Obchodzono Dzień
Modlitw
Głuchoniemych,
uroczystość Matki Boskiej
Anielskiej, a około 3 tysięcy motocyklistów
wzięło
udział w VI już pielgrzymce. Przyjechali tu nie tylko z Polski, ale i zza granicy:
z Czech, Niemiec.
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OFERTY PRACY

Będzie nowa droga i ścieżka rowerowa
28 lipca 2008 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze
przetargu ograniczonego - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych
i Mostowych SA z Kędzierzyna Koźla.
Wartość robót budowlanych wynosi 25.173 752,17 zł.
Długość odcinka podlegająca przebudowie wynosi 8 km, przy
czym zadanie inwestycyjne podzielone zostało na 2 etapy. Etap pierwszy zaczyna się tuż przed skrzyżowaniem z drogą gminną na początku
miejscowości Szczepanek (długość
odcinka ok. 2,9 km).
Etap drugi polega na przebudowie
drogi wojewódzkiej od miejscowości Piotrówka do początku miejscowości Szczepanek (długość odcinka

ok. 5 km). Zadanie obejmuje również przebudowę mostów w miejscowości Jemielnica oraz budowę kładki pieszo rowerowej w Strzelcach
Opolskich.
Planowany termin zakończenia
realizacji zadania przypada na dzień
2 października 2009 r.
Przebudowa drogi obejmuje zarówno położenie nowej nawierzchni (odporna na koleinowanie warstwa ścieralna: z mieszanki SMA,
nośność nawierzchni 115kN/oś),
wybudowanie ciągu pieszo rowerowego o zmiennej szerokości od 2,5
do 3,50 m, kanalizacji deszczowej,
ale też: dodatkowe przejścia dla pieszych, poprawienie geometrii istniejących skrzyżowań, wykonanie
chodników w miejsce części poboczy w terenie zabudowanym od-

dzielonych od jezdni krawężnikiem,
wydzielenie zatok autobusowych
w sposób upłynniający ruch oraz
przebudowa w Jemielnicy 2 mostów: przez rzekę Jemielnica i przez
Kanał Ulgi. Konstrukcja obydwu zostanie wzmocniona, obydwa też zostaną poszerzone, tak aby mógł się
przez nie odbywać ruch pieszo – rowerowy. W Strzelcach Op. zostanie
wybudowana kładka pieszo rowerowa zlokalizowana w ciągu ścieżki
pieszo – rowerowej.
Plac budowy został przekazany
4 sierpnia br. Do końca bieżącego
roku planuje się wykonanie zasadniczych robót budowlanych na odcinku
obejmującym etap I inwestycji oraz
przebudowę mostów w miejscowości Jemielnica i kładki pieszo rowerowej w Strzelcach Opolskich.

SZYMISZÓW

- wykształcenie minimum
średnie
- obsługa komputera, sprzętu
biurowego

DORADCA DS. RACHUNKÓW I OPERA- STRZELCE OPOLSKIE
CJI PŁATNICZYCH

- wykształcenie wyższe
- znajomość języka obcego
- doświadczenie w sprzedaży
lub obsłudze klienta

DORADCA FINANSOWY

- znajomość obsługi klienta
- doświadczenie w sprzedaży
- umiejętność organizacji pracy

STRZELCE OPOLSKIE

KONSULTANT DS.
OBSŁUGI KLIENTA

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie minimum
średnie
- obsługa komputera
- komunikatywność

SPRZEDAWCA

STRZELCE OPOLSKIE

- doświadczenie mile widziane

SPRZEDAWCA

LEŚNICA

---------------------------

SPRZEDAŻ – OBSŁUGA STACJI PALIW

SZYMISZÓW OSIEDLE

- mile widziane doświadczenie

KELNER

STRZELCE OPOLSKIE

- doświadczenie mile widziane

POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE

------------------------

BARMAN

------------------------

STRZELCE OPOLSKIE

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

-----------------------------

KUCHARZ

DOBRODZIEŃ

- wymagane doświadczenie

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

- prawo jazdy kat. C+E
- doświadczenie

MURARZ

WG ZLECEŃ

- doświadczenie mile widziane

dzieży z terenów wiejskich i małych
miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 1 października 2008 r.

PRACOWNIK BUDOWLANY

KOLONOWSKIE

- wymagane doświadczenie

MURARZ

KROŚNICA

- doświadczenie mile widziane

Informacje o konkursie znajdują
się na stronie:

DOCIEPLENIOWIEC

WG ZLECEŃ

---------------------------

ŚLUSARZ - SPAWACZ

STRZELCE OPOLSKIE

---------------------------

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie kierunkowe

ELEKTRYK

KOLONOWSKIE

- wymagane wykształcenie
średnie
- uprawnienia SEP E do 1 kV
- doświadczenie

ELEKTRYK -AUTOMATYK

SZYMISZÓW

- wymagane wykształcenie
kierunkowe
- prawo jazdy kat. B

www.rownacszanse.pl

Portal dla eksporterów i inwestorów

www.trade.gov.pl
kich zainteresowanych rozwijaniem
działalności gospodarczej za granicą
oraz dla zagranicznych firm chcących
inwestować w naszym kraju.
Dzięki serwisowi potencjalni inwestorzy zagraniczni będą mogli poznać bieżącą sytuację gospodarczą
Polski, zapoznać się z podstawowymi faktami na temat kultury, języka,
ustroju i warunków życia w naszym
kraju. Szczególnie przydatne mogą okazać się informacje dotyczące
uregulowań prawnych związanych

PRACOWNIK BIUROWY

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

KELNER -BARMAN

Równać Szanse 2008

Strona jest bazą informacji dla tych
firm, które chcą rozwinąć działalność za granicą albo zagranicznych
firm, które chcą inwestować w Polsce.
Portal będzie również pomocny
dla polskich firm zainteresowanych
eksportem.
Firmę uruchomiło Ministerstwo
Gospodarki.
To informacje z Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad
i Konsulatów RP. Szczegóły znajdują
się na stronie www.trade.gov.pl.
Portal adresowany jest do polskich
i zagranicznych przedsiębiorców. To
wirtualna baza informacji dla wszyst-

STANOWISKO

WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:
WYKSZTAŁCENIE,
STAŻ PRACY,
UMIEJĘTNOŚCISPECJALNOŚCI; INNE

- do przyuczenia

Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym

gą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji), gminne domy
kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne z terenów wiejskich i małych
miast do 20 000 mieszkańców.
Celem nadsyłanych projektów
powinno być wyrównywanie szans
na dobry start w dorosłe życie mło-

ul. Gogolińska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

POMOC KUCHENNA GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

Ta nitka z prawej strony jest drogą pomiędzy Szczepankiem, a Jemielnicą – zostanie przebudowana,
a wzdłuż niej pojawi się ścieżka rowerowa

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać
Szanse 2008” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej
niż 1 stycznia 2009 r. i trwające nie
dłużej niż do 30 czerwca 2009 r. mo-

POWIATOWY URZĄD PRACY

z prowadzeniem działalności gospodarczej, regulacji eksportowo-importowych oraz dostępnych zachęt inwestycyjnych.
Portal będzie również pomocny
dla polskich firm zainteresowanych
eksportem. W zakładce przewodnik
po rynku znajdą one najważniejsze
informacje dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej w innych
krajach oraz zasady nawiązywania
współpracy z partnerami zagranicznymi.

OPERATOR MASZYN
WG ZLECEŃ
DROGOWYCH

- uprawnienia na sprzęt drogowy

KOSMETYCZKA

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie kierunkowe

KRAWIEC

STRZELCE OPOLSKIE,
MOŻLIWOŚĆ SZYCIA
W DOMU

-------------------------

SZWACZKA

OLSZOWA

- wymagane doświadczenie
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Policjantem jest się dwadzieścia cztery godziny na dobę
Ale wbrew pozorom my też,
w polskiej policji, dysponujemy całkiem niezłą technologią, specjalistycznymi laboratoriami kryminalistycznymi i specjalistami czy też
biegłymi w poszczególnych dziedzinach. Może tylko dostęp do nich nie
jest tak szybki. A i metody operacyjne niewiele odstępują od tych oglądanych w telewizji.
Wybór takiej jak Pani drogi
zawodowej chyba nie był łatwy?
A może tylko ten zawód wchodził
w grę i żaden inny?
Marzenia młodej dziewczyny były takie - chciałam pracować
z nieletnimi i pomagać młodym ludziom, mającym problemy z prawem. Rzeczywistość okazała się
trochę inna, przynajmniej w pierwszych latach pracy w policji. Niemniej i tak, patrząc z perspektywy
czasu, sądzę, że dokonałam dobrego wyboru i nie podjęłabym innej
decyzji. Mając lat dziewiętnaście
i wstępując w szeregi policji, raczej nie zastanawiałam się czy jest
to słuszne, czy też nie. Jednak zaraz
po tym miałam okazję zweryfikować krąg swoich znajomych. Wtedy, na początku lat dziewięćdziesiątych, parę osób nie zaakceptowało mego wyboru. Moje marzenia
o przyjściu do policji spełniły się,
nie brałam pod uwagę pracy gdzie
indziej i teraz, po prawie dwudziestu latach służby, też tak samo bym
postąpiła. Nie pamiętam, abym rozważała inną ewentualność, jeżeli
chodzi o wybór zawodu.
Czy w domu da się zapomnieć
o pracy? A może jednak o pewnych problemach nie możn przestać myśleć?

Należy nauczyć się oddzielać
pracę od życia rodzinnego. Potrzebne jest to do normalnego funkcjonowania poza służbą. Oczywiście policjantem jest się dwadzieścia cztery godziny na dobę i nigdy, nawet
w domu, nie przestaje się nim być.
Ale do tego wszystkiego jest potrzebna równowaga i zdrowy rozsądek. Nie można przenosić problemów z pracy do domu. Jednak są
takie sytuacje, o których nie da się
przestać myśleć ot tak po przekroczeniu progu komendy. To jest dość
specyficzny zawód i angażuje policjanta całkowicie.
Od kilku lat policja przeżywa
mocny kryzys: odchodzą doświadczeni funkcjonariusze, a wielu
kandydatów odpada podczas procedury kwalifikacyjnej. To pytania teoretyczne są tego przyczyną, czy raczej testy sprawnościowe? A może badania psychologiczne? Czy podobne testy i badania
powtarza się okresowo, w czasie
służby?
Niestety, średnia wieku oraz
służby gwałtownie spada, wiele
osób osiągnęło już wiek emerytalny i odchodzi z naszych szeregów.
Przychodzą młodzi, niedoświadczeni ludzie, którzy potrzebują czasu,
aby nauczyć się zawodu policjanta.
Ale nie można nazwać tego mocnym
kryzysem, przynajmniej w strzeleckiej policji. Pojedyncze odejścia nie
powodują zamieszania w szeregach
i destabilizacji pracy. Niemniej ciągle brakuje pełnej obsady w naszej
komendzie. Mniej osób stara się
o przyjęcie do służby. W dodatku
procedura przyjęć do służby zmieniła się, podwyższono poprzeczkę –
to fakt. Testy wiedzy na równi z te-

stami sprawnościowymi sprawiają trudność młodym ludziom. Dużo
osób nie radzi sobie również z testami psychologicznymi. Ale pojawiło się światełko w tunelu, coraz częściej spotyka się młodych ludzi, którzy wracają z zagranicy i wstępują
w nasze szeregi. Pomału, ale systematycznie sytuacja kadrowa w polskiej policji poprawia się. Co do kolejnego pytania – w czasie służby
nie przechodzi się ponownie badań
ani testów wiedzy. Corocznie jednak
policjanci przechodzą testy sprawnościowe, a aby awansować się na
wybrane stanowiska czy też do wybranej służby należy przejść testy
psychologiczne, potwierdzające predyspozycje do konkretnej służby.
W ostatnim okresie policja dostała podwyżki. Płace są już satysfakcjonujące? Chyba tak, skoro zgłasza się do Was coraz więcej
młodych ludzi. Każdy może ma-

60 lat „Zielonych Spórok”

rzyć o błyskotliwej karierze detektywa? Jakie cechy charakteru
trzeba posiadać, by w ogóle zacząć
myśleć o pracy w policji? Jakie
już na wstępie są dyskwalifikujące, zanim jeszcze kandydat stanie
przed pierwszym egzaminem?
To fakt, od 1 stycznia 2008 roku sytuacja finansowa polskich policjantów poprawiła się. Ale dla większości młodych ludzi nie są to aż tak
duże podwyżki, aby zauważalny był
wzrost przyjęć do służby. Myślę, że
sytuacja gospodarcza miała większy
wpływ na to, że młodzi ludzie wracają z Anglii czy też Irlandii i szukają w kraju stabilizacji i pewnej pracy. Kandydatów na funkcjonariuszy
szukamy cały czas. W tej chwili do
strzeleckiej policji jesteśmy w stanie
przyjąć 12 osób. Oczywiście każdy może marzyć o karierze detektywa, ale najpierw musi sprawdzić
się w prewencji, na pierwszej linii
- podczas interwencji policyjnych,

musi wykazać się odpowiednimi
dyspozycjami do wykonywania tego
rodzaju pracy. Detektywem nie zostaje każdy, jedynie wybrani funkcjonariusze, którzy poradzą sobie
w tej trudnej i odpowiedzialnej roli.
Aby być dobrym policjantem
przede wszystkim należy wiedzieć,
po co przyszło się do policji. Jeżeli
młody człowiek przychodzi do pracy w policji tylko dlatego, że nie ma
lepszego pomysłu na życie, będzie
takim sobie funkcjonariuszem. Jeżeli
chce służyć społeczeństwu, chce coś
zmienić, przyświeca mu cel pomocy innym - jest szansa, że sprawdzi
się w tej pracy. Wiem: brzmi to jak
banał, ale bez ideałów, bez konkretnych do osiągnięcia celów, człowiek
nigdy nie będzie dobrym pracownikiem, również - a może w szczególności - w zawodzie takim jak policjant. Nie ma jednoznacznie określonych cech jakimi powinien charakteryzować młody człowiek, jest
to tak zróżnicowana praca, że jeżeli tylko ma się wolę dobrego wykonywania zadań, to można znaleźć
miejsce dla siebie w formacji. Każdego kandydata dyskwalifikuje na
wstępie jego karalność. Policjant to
„osoba o nieposzlakowanej opinii” nie może być karana, nie może pozostawać w zainteresowaniu policji,
a reszta - to już jej wyniki osiągnięte na poszczególnych etapach przyjęcia do służby.
Proszę dokończyć zdanie: Mundur to dla mnie…
- Sposób na życie, możliwość
spełnienia swoich marzeń, a i satysfakcja z tego, że można pomóc komuś, nawet jeżeli zdarza się to bardzo rzadko.
Rozmawiała Marta Górka

19 i 20 lipca br. na boisku sportowym w Spóroku miały miejsce obchody 60 rocznicy założenia tamtejszego klubu piłki nożnej LZS/LKS
„Zieloni Spórok”.
Zarząd klubu postarał się, aby
przybywającym na tą roczystość gościom nie zabrakło atrakcji. Wczesnym sobotnim popołudniem rozpoczęła się seria meczy. Jako pierwsze
zagrały drużyny trampkarzy Zielonych oraz LKS Źródło Krośnica, kończąc spotkanie wynikiem 4:1 dla gospodarzy.
Kolejno odbyły się jeszcze mecze
juniorów z drużyną LZS Sucha (remis
2:2) oraz oldboyów z drużyną LKS
Adamietz Kadłub (zakończony 3:2).
Po meczach swoją powinność poczynił zespół Contex, zabawiając wszystkich swoją muzyką do wczesnego rana. Natomiast niedzielne obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą, po
czym na boisku wręczono medale zasłużonym działaczom klubu. Następnie miały miejsce dwa mecze. Pierwszy - cieszący się niezwykłą popularnością od lat - panien z mężatkami,
zakończony wynikiem 2:0 oczywiście
dla panien. I drugi - drużyny dawnych
graczy seniorów (z roku 2004) z obecną drużyną (wynik - 2:0 dla obecnej
drużyny). W trakcie meczu czas umilały dodatkowo liczne grupy folklorystyczne oraz miejscowe kabarety.
Swój występ dały m.in. zespół „Na
chwila” oraz kabaret „Kaktusik”.
Wieczorna zabawa prowadzona była
przez zespół Klarion. Na festyn przybyło liczne grono osób młodszych
i starszych. Organizatorzy z pewnością są bardzo zadowoleni ogromną
popularnością tej imprezy. Czekamy
na kolejne jubileusze!
Michał Deja
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Co wy wiecie
o Cyganach?

30 lipca marszałek Józef Sebesta
i wicemarszałek Józef Kotyś uroczyście podpisali pierwsze umowy z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego w naszym województwie.
Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego, pomoc finansową z Unii Europejskiej otrzymają wszyscy beneficjeci, którzy składali wnioski do poddziałania 5.2.1
RPO „Stacjonarna opieka medyczna”. Średnie dofinansowanie kazdego projektu ze środków unijnych wyniesie około 56%. Wartość wszystkich projektów, dotyczących przede
wszystkim zakupu specjalistycznej
aparatury medycznej, wynosi 20,4

mln zł, a dotacja udzielona w ramach
RPO to 11,4 mln zł. Dzięki podpisaniu umów jeszcze w lipcu realizacji
projektów nie zagrozi dalszy ewentualny spadek wartości euro.
Dwunastu beneficjentów, z którymi tego dnia podpisane zostały
umowy to: gmina Niemodlin, ZOZ-y w Nysie, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Oleśnie,
Głubczycach i Głuchołazach, powiaty krapkowicki, brzeski i namysłowski, Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku i Prudnickie Centrum Medyczne.
Strzelecki szpital ubiegał się
o dofinansowanie zakupu nowego
sprzętu do pracowni RTG. Wartość

FOT. UMWO

Nowy sprzęt RTG
w przyszłym roku

projektu wynosi 2,5 mln złotych,
w tym kwota dofinansowania wynosi 1,4 mln zł, a wkład własny - 1,2
mln złotych.
Na pytanie, kiedy nowy sprzęt
trafi do Strzelec, dyrektor ZOZ Be-

ata Czempiel odpowiada, że prawodpodobnie w połowie przyszłego roku, po zakończeniu procedury
przetargowej.
mg

Spotkania ze sztuką
Wakacje na półmetku. Nie wszytkie dzieci mogły wyjechać, ale
te, które zostały w domach wcale nie musiały się nudzić. W różnych gminach wybrano różne wybrano formy organizacyjne „akcji
letniej”: wszystko po to, by wyciągnąć dzieci z domu, bo wakacje nie
są dobrą porą do spędzania w nim
czasu. I okazało się, że propozycje
spodobały się uczestnikom.
Jedną z ciekawszych inicjatyw
w tym roku może poszczycić się
gmina Izbicko: to plenery malarskie
odbywające się w różnych miejscowościach gmin. A o tym, że pomysł
okazał się trafiony, świadczy liczba
uczestników: średnio po 15, w Otmicach nawet powyżej 20.
- To spore grupy, a liczyłem tylko uczestników zajęć plastycznych,
nie wszystkich obecnych w świetlicach - mówi Władysław Marchowski, artysta plastyk, pomysłodawca
plenerów.

To było wyjątkowe lato dla zespołu „Sumnakune Siawoche” – romskiego zespołu folklorystycznego
„Złote Dzieci” ze Strzelec Opolskich. Spełniły się marzenia. Bo
największym marzeniem dla tego
zespołu i każdego zespołu romskiego jest występ na artystycznej scenie Don Vasyla. 18 i 19 lipca zespół
wystąpił na kolorowej, rozśpiewanej i roztańczonej scenie XII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów, który w tym
roku odbył się w Glinojecku.

Rok temu wyprowadził się z Opola i część swoich pierwszych wakacji
w nowym miejscu postanowił przeznaczyć na zapoznawanie najmłodszych ze sztuką, nie tylko plastyczną, ale i dramatyczną. Dzięki temu
już 14 września dzieci uczestniczące w zajęciach w świetlicy w Suchodańcu zaprezentują się przed publicznością w Ligocie Czamborowej
– na festynie połączonym ze zbiórką
pieniędzy na kościół.

Dzieci mają przygotowane
dwa skecze po śląsku; przerabiamy je i rozbudowujemy, by uzyskać formę teatralną. Trzeba zacząć od grania krótkich form scenicznych, żeby móc przejść do
znacznie większych. Marzy mi się
wystawienie z dziećmi prawdziwego spektaklu teatralnego. I być
może w przyszłości do tego dojdzie, ale najpierw trzeba popracować nad jego przygotowaniem –
zapowiada.

Oddaj krew – może
wygrasz rower?
Od początku lipca Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa prowadzi konkurs „Oddaj krew w wakacje”,
dzięki któremu można wygrać
różne nagrody rzeczowe. Nawet
rower. Wystarczy honorowo oddać krew i wypełnić konkursowy
kupon.

Krew można oddać na przykład
w czasie akcji wyjazdowej w Strzelach Opolskich lub w innych punktach poboru krwi, np. Opolu. Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku.
Konkurs trwa do końca sierpnia
br., a my przypominamy o terminie
najbliższej akcji na Placu żeromskiego – 22 sierpnia br.

W opolskim MDK pracuję jako plastyk, przez 13 lat w MCK na
dawnym opolskim ZWM-ie prowadziłem zajęcia z plastyki i fotografii,
zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi,
przez długi czas pracowałem w teatrze. Te doświadczenia chciałem
wykorzystać tutaj, w gminie Izbicko, właśnie w czasie moich pierwszych wakacji. W dużym mieście łatwiej zorganizować dzieciom i młodzieży „akcję letnią”, na wsi trudniej, bo inna jest infrastruktura, bo
inne są przyzwyczajenia i dorosłych
i dzieci. Ale trzeba ich przekonywać, że można interesująco spędzić
czas nie tylko bawiąc się na podwórku. Początkowo w planach były półkolonie, a zajęcia miały się odbywać
w lokalu MN. Okazało się jednak, że
byłby problem z dowożeniem dzieci
z całej gminy w jedno miejsce. Wobec tego zaproponowałem pani wójt,
że to ja będę dojeżdżał na zajęcia do
kilku miejscowości. Cieszę się, że
moimi zajęciami zainteresowało się
tak wielu chętnych. Mam nadzieję,
że nasze próby sceniczne również
się spodobają – kończy pan Władysław Marchowski.

Po zapowiedzi Ani Popek i Dzianiego zespół rozpoczął festiwal
w rytmach hinduskich, a potem
w wiązance 5 utworów folkloru romskiego, znanych i przypomnianych
przez śpiewaków, muzyków i tancerzy ze Strzelec i Zabrza. I tą największą artystyczną przygodą było
nie tylko zaproszenie Don Vasyla –
pomysłodawcy i organizatora tego
festiwalu, który powstał w 1997 roku, by na scenie Ciechocinka zebrać
największych muzyków i artystów
z nieistniejącego już zespołu Roma,
ale dwudziestominutowy występ
w dwóch dniach na największej dla
Roma pod względem artystycznym
i gabarytowym polskiej scenie, która
przyciąga miłośników kultury romskiej z całego świata, a przed ekranami telewizorów programu TVP 2
gromadzi kilka milionów widzów.
I jeszcze jedno niezapomniane i znaczące przeżycie dla zespołu – tancerki i tancerze z zespołu
„Sumnakune Siawoche” zostali zaproszeni do tańca przez występujących artystów z kraju i zagranicy
– Rico Sancheza z zespołem Gipsy King z Francji, Sebastiana Karpiel – Bułeckę z zespołem Zakopower, węgierskiego skrzypka Roberta
Gabora, najszybszą orkiestrę świata
Slobodana Salijevica z Serbii, Don
Vasyla i jego gwiazdy – Ojca, Don
Vasyla Juniora, Dzianiego, Elizę, zespół „Oczy Czarne” z Rosji, zespół
„Hitano”.
Wszyscy uczestnicy festiwalu ze
Strzelec Opolskich i Zabrza bawili się też wokół rozpalonych ognisk,
przy wozach taborowych, rozbawiając publiczność i zapraszając do
wspólnej zabawy, a potem biesiady.
Udział w festiwalu został poprzedzony długotrwałymi przygotowaniami. Pod okiem etnochoreografów
– rodziców i dziadków – Pani Katarzyny Goman i Pani Zofii Goman,
Arkadiusza Mirga, Ryszarda, Marcina i Marzeny z Zabrza, na wspólnych próbach pod okiem choreografa scenicznego – Pana Krzysztofa
Dok. na str. 8
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ŚWIĘTO POLICJI 2008

Awansowani na wyższe stopnie zostali:

w korpusie oficerów:
• podinsp. Mirosław Kocoń,
• nadkom. Jolanta Dec
• podkom. Magdalena Błachut;

25 lipca strzeleccy stróże prawa obchodzili Święto Policji. Tradycyjnie już
uroczystość oficjalna została zorganizowana w siedzibie starostwa, dzięki
czemu świadkami wyróżnień, awansów i pochwał
mogły być nie tylko rodziny policjantów, ale i zaproszeni goście – przedstawiciele samorządów, instytucji współpracujących z policją oraz przedsiębiorcy.
Jan Lach, KOmendant Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
awansowany został do stopnia mł. inspektora

Strzeleccy
policjanci
odbierali
gratulacje
równiez
podczas
wojewódzkiego
święta policji
w Kluczborku

W Kluczborku policyjnemu
świętu towarzyszył pokaz walk
rycerskich

Podczas
uroczystości
brązową odznakę „Zasłużony Policjant” przyznaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji otrzymał asp. szt.
Sławomir Sokołowski.
Nagrodzeni nagrodami Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach
Opolskich: asp.szt.Sławomir Obrączka i asp.Tomasz
Goc.

korpus aspirantów:
a) kolejny stopień w w korpusie
aspirantów:
• asp.szt.Krystian Sławenta
• asp.szt.Andrzej Białkowski
• st.asp.Krzysztof Rusin
• asp.Andrzej Bogusz
• asp.Roman Głowacki
• asp.Tomasz Goc
• asp.Adam Lamla
• asp.Dariusz Marszałek
• asp.Marek Muc
• asp.Jacek Zalejski

b) pierwszy stopień w korpusie
aspirantów:
• mł.asp.Buraczewski Arkadiusz
• mł.asp.Galeja Witold
• mł.asp.Gawroński Wojciech
• mł.asp.Koniecki Paweł
• mł.asp.Michalski Tomasz
• mł.asp.Nemś Ireneusz
• mł.asp.Niedoba Bartosz
• mł.asp.Palacz Katarzyna
• mł.asp.Skowronek Adam
• mł.asp.Sowiński Grzegorz
• mł.asp.Szabat Roman
korpus podoficerów:
a) kolejny stopień w korpusie
podoficerów
• st.sierż.Dramski Edward
• st.sierż.Artur Idec
b) pierwszy stopień w korpusie
podoficerów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagrody Starosty Powiatowego
w Strzelcach Opolskich
otrzymali:
• mł.asp.Franciszek Bania
• mł.asp.Przemysław Kubisz
• sierż.Grzegorz Płatek
• sierż.szt.Aleksander
Barszczewski – za zajęcie
I miejsca w Kynoplogicznych
Mistrzostwach Polski –
Sułkowice 2008

sierż.Chałat Zbigniewa
sierż.Kamiński Karol
sierż.Klimek Piotr
sierż.Kocur Beata
sierż.Kubas Aneta
sierż.Kutynia-Łotocka Anna
sierż.Langer Diana
sierż.Morawski Piotr
sierż..Puszczewicz Dominik
sierż.Serek Paweł
sierż.Ugiński Bogumił
sierż.Woźniak Justyna
sierż.Zembik Damian
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 461 34 80, 462 15 10
e-mail: dps.strzelceopolskie@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: liceumza@edu.apple.pl
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 Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54; 077/ 461 23 20;
tel kom. 0604 540 402
Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespół.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Jest to odzwierzęca choroba bakteryjna spowodowana przez pałeczki Yersinia pseudotuberculosis oraz
Yersinia enterocolitica. Za główny
rezerwuar tych bakterii i źródło zakażenia dla człowieka uważa się świnie. Bakterie te bytują najczęściej bytują w ich jamie gębowej i przewodzie pokarmowym. Do zakażenia
żywności dochodzi w czasie rozbioru tusz. Potrafią one rozmnażać się
i produkować toksynę już w temperaturze 4°C, co pozwala im na przeżycie w chłodniach i lodówkach.
Są one dość często pomijane w rutynowych badaniach mikrobiologicznych, z powodu inkubacji w zbyt wysokiej dla nich temperaturze i opanowaniu pożywki przez przez inne bakterie.
Jersinioza nie jest zbyt często występującą chorobą, za to jej przypadki notuje się na wszytkich kontynentach.

Źródłem bakterii jest mięso chorych zwierząt oraz ich kał i inne wydzieliny, które mogą zanieczyścić pokarm oraz wodę pitną. Bakterie mogą
także pochodzić z kału i wydzielin.
chorych ludzi lub nosicieli. Najczęściej do zakażenia dochodzi w skutek spożycia niedogotowanej lub surowego mięsa chorego zwierzęcia
lub niepasteryzowanego mleka.
Objawami są głównie, często
krwawa, biegunka, a także gorączka,
wymioty oraz bóle żołądka. W rzadkich przypadkach może wywoływać
wysypkę skórną lub ból stawów po
miesiącu od wystapieniu pierwszych
oznak choroby. Objawy występują
przeważnie od trzech do siedmiu dni
od zakażenia i mogą trwać nawet do
trzech tygodni. Z racji podobieństwa
symptomów jersionioza jest często
mylona z zapaleniem wyrostka robaczkowego.
Jersinioze rozpoznaje się dzięki

„Europejskie
Nagrody
Przedsiębiorczości”
w 2008 r.
będą przyznane w 5 kategoriach, które nieco różnią się
od ubiegłorocznych:
1. Promocja Przedsiębiorczości: wyróżnienie działalności na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, podjętych w celu wspierania postaw i kultury przedsiębiorczości;
2. Ograniczanie biurokracji: wyróżnienie projektów lokalnych, regionalnych lub krajowych, mających na celu uproszczenie prawodawstwa
i procedur administracyjnych dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa, szczególnie MŚP;
3. Rozwój przedsiębiorstw: wyróżnienie przykładów innowacyjnej polityki na poziomie lokalnym lub regionalnym, promującej przedsiębiorstwa, ułatwiającej dostęp do rynku i przyciągającej inwestycje;
4. Inwestycje w kompetencje: wyróżnienie inicjatyw lokalnych i regionalnych, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kwalifikacji zawodowych, technicznych oraz w zakresie zarządzania;
5. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne:
wyróżnienie działań lokalnych i regionalnych promujących społeczną
odpowiedzialność przedsiębiorstw i praktyki zrównoważonego rozwoju w biznesie.
Jury europejskie przyzna także nagrodę główną za najbardziej kreatywną i inspirującą inicjatywę wspierania i promocji przedsiębiorczości w Europie.

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Jersinioza

Zgłoszenia do „Europejskich Nagród Przedsiębiorczości” będą oceniane pod względem oryginalności i wykonalności, ich wpływu na lokalna
gospodarkę, poprawy relacji pomiędzy lokalnymi partnerami, uniwersalności i możliwości zastosowania go w innych regionach kraju i Europy.
Termin zgłoszenia wniosku na etapie regionalnym Konkursu określą
urzędy marszałkowskie, natomiast przesłanie wybranych w województwach projektów do krajowego etapu konkursu, powinno nastąpić najpóźniej do 31 października 2008 r.

badaniom laboratoryjnym, najczęściej pobieranym w tym celu materiałem biologicznym jest kał.
By zmniejszyć ryzyko zakażenia
wskazane jest:
• unikanie surowego lub niedogotowanego mięsa
• używanie wyłącznie pasteryzowanego mleka i produktów jego
pochodzenia
• mycie rąk mydłem przed zjedzeniem oraz przygotowywaniem
posiłku a także przed dotykaniem
niemowląt, ich zabawek oraz po
kontakcie ze zwierzętami
• używanie oddzielnych desek do
krojenia dla mięsa i innych produktów
• częstsze usuwanie odchodów
zwierzęcych i dezynfencja wszytkiego co miało z nimi kontakt
• unikać picia wprost z naturalnych
ujęć wód
• w przypadku zajmowania się
członkiem rodziny z biegunką,
myć ręce zawsze przed kontaktem
z innymi ludźmi lub jedzeniem, to
samo tyczy się kontaktu ze zwierzątami z biegunką.
Chorobę tę najczęściej leczy się
objawowo, w przypadku ostrzejszych stanów lub powikłań podaje
się antybiotyki. Wskazane jest także
obfite podawanie płynów w celu zapobieżenia odwodnienia spowodowanego biegunką.
Źródło: internet
Opracowała: Małgorzata Pęcka
PSSE Strzelce Opolskie

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 775.

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013 ogłosiła nabór
wniosków w trybie konkursowym dla następujących Działań:
- Działanie 5.2 Wspieranie
instytucji otoczenia biznesu
świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
- Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
(dla Instytucji Otoczenia
Biznesu)
- Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
(dla mikro-, małych i średnich pr zedsiębiorstw)
Nabór wniosków od dnia
16 czerwca br. prowadzony
jest w trybie ciągłym przez
Polska Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Wszelkie bliższe informacje znajdują się na stronie www.parp.
gov.pl

Dok. ze str. 1

Międzynarodowe certyfikaty
dla uczniów szkół zawodowych
Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się z dniem 1 sierpnia
2008 r., a jego celem jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu powiatu strzeleckiego
oraz dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, poprzez organizacje zajęć
pozalekcyjnych w formie szkoleń,
czyli rocznej praktyki zakończonej
uzyskaniem certyfikatów poświadczających zdobyte umiejętności.
Projekt obejmuje szkolenia z zakresu:
• spawanie metodą MAG
• uprawnienia do nadzoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznej do 1 kV
• umiejętności posługiwania się językiem niemieckim na poziome
zawodowym.
Szkolenia kierowane są wyłącznie
do uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu strzeleckiego, czyli:
• Technikum i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w ZSZ nr 1w Strzelcach Opolskich,

Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie Komisji Europejskiej oraz w urzędach marszałkowskich 16 województw.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703
Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 705, 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Ruszył nabór
wniosków

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydział Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791.

• Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej - ZSZ w Zawadzkiem,
• Technikum Zawodowego przy
Społeczno – Oświatowym Stowarzyszeniu Menadżerów w Strzelcach Opolskich.
W tych szkołach rekrutacja
uczniów do projektu rozpocznie się
we wrześniu br. Przewiduje Zgodnie
z założeniami - ze szkoleń ma skorzystać 85 uczniów, w tym 40 – ze
szkolenia ze spawania, z eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej – 30 uczniów, a ze
szkoleń językowych – 15.
Dalsze informacje będą udzielane sukcesywnie w kolejnych numerach dwutygodnika „Powiat Strzelecki” oraz na stronach internetowych szkół, Powiatu Strzeleckiego
oraz na stronie samego projektu.
Wszystkich zaineteresowanych
serdecznie zapraszamy.
Agnieszka Wodarz
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Dok. ze str. 1

Dni Krośnicy zawsze udane

N

a tę imprezę zawsze mamy zaplanowane pieniądze
w budżecie gminy – mówi
Dariusz Bekiersz z UG w Izbicku –
natomiast wszystkie sprawy organizacyjne wioska sama załatwia. I co
roku jest to jedna z bardziej udanych
imprez w całej gminie. Zresztą Krośnica zapracowała na to przez lata.
Po pierwsze – szeroko ją rozreklamowała, po drugie – co roku stawia
wyżej poprzeczkę. A gdy uczestniczy się w czymś udanym i bardzo
dobrze się bawi – chce się wrócić za
rok w to samo miejsce.
Jeszcze we wtorek, dwa dni po
krośnickim święcie, słychać, że sołtys Jan Błyszcz jest zachrypnięty.
Siadł mi głos, ale jestem bardzo
zadowolony – mówi. - Przez sobotę
i niedzielę przewinęło się przez wioskę ok. 10 tysięcy gości. Nie liczyliśmy, ale możemy to ocenić po ilości
wywiezionych śmieci: był tego cały
kontener samochodowy! Kubki, talerzyki, wszystko ubijaliśmy, żeby
się zmieściło. Wczoraj robiliśy podsumowanie imprezy i wszyscy byli zgodni: udała się bardzo. Tydzień
wcześniej byłem na festynie w Oleśnie, ale... u nas było lepiej, mimo
że miejscowość mniejsza! Czasem
myślę sobie – człowieku, odpuść.
Ale jak tu odpuścić, kiedy wszyst-

ko klapuje, ludzie sobie chwalą i zaraz po zakończeniu przymierzają się
do tego, co będzie za rok. A w przyszłym roku chcemy zrobić Dni Krośnicy z jeszcze większym rozmachem, z czymś, czym ludzie będą
naprawde zaskoczeni. Tym bardziej,
że mogą to być ostatnie Dni Krośnicy w tym miejscu. Takiego placu nie
ma nigdzie, nawet w Oleśnie. Nasz
teren jest świetny – duży, z dobrą
drogą dojazdową i wyjazdową, otoczony z trzech stron lasem. Ma tylko jeden mankament – składają się

nań trzy prywatne działki budowlane. Już chodzą słuchy, że jeden
z właścicieli zamierza rozpocząć
budowę. W przyszłym roku jeszcze
pewnie nie zdąży, ale za dwa lata –
kto wie. Najlepiej byłoby, o czym już
przekonywaliśmy panią wójt – żeby
gmina wykupiła te działki. To piękne
miejsce powinno zostać własnością
wspólną, z przeznaczeniem właśnie
na cele reakreacyjne. Jednak, czy to
się uda? Nie wiem, na razie cieszymy
się tym, co za nami i zaczynamy myśleć o tym, co zrobimy w 2009 roku.

Dok. ze str. 5

Co wy wiecie o Cyganach?

Nasz zespół zaprezentował się tak wspaniale, że już mamy zaproszenia na następne festiwale
Michno, dzieci i młodzież – tancerze ze Strzelec – Giovani, Piotr, Guliano, Gino, Wojtek, Ola, Marzena,
Sylwia, Kasia, tancerze z Zabrza –
Marcin, Ryszard, Marzena, Basia,
Martynka i Samiro opracowali układy taneczne do utworów granych
i śpiewanych przez Roberta, Jarka,
Zbyszka, Marcina Jakę i Wujka Masio. Niektóre z tych utworów w ustnym przekazie przetrwały ponad sto
lat i w wykonaniu zespołu trafiły na
scenę promującą kulturę muzyczną Romów. Wujek Masio przed laty śpiewał w zespole Roma. Całość
przygotowań organizacyjnie i finansowo wspierali rodzice – Pan Jan
Zator i Pan Andrzej Kowalski, grant
edukacyjny Powiatu Strzeleckiego w projekcie „Droga do Gwiazd”,
a także Program na Rzecz Społeczności Romskiej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Starosta Strzelecki Pan Waldemar Gaida i Marszałek Województwa Opolskiego, Kościół w Rudzie Śląskiej –
Pastor Arek, Wujek Masio, Dyrektor
Zespołu Szkół im. Aleksandra Kamińskiego w Strzelcach Opolskich.
Ostatnie tygodnie roku szkolnego

i początek wakacji – kilka dni w tygodniu spotykaliśmy się na próbach
w Rudzie Śląskiej, w przygotowanej
i dobrze nagłośnionej sali Kościoła Zielonoświątkowców, a tydzień
przed Festiwalem odbyły się warsztaty w Niestumie i pierwsze występy zespołu w nowym składzie na lokalnych scenach w okolicach Ciechanowa.
A potem było kilka dni zasłużonego odpoczynku w pięknych okolicach Ciechanowa, poznawanie dziedzictwa kulturowego Polski na wycieczkach w Warszawie. Ale nawet w tych dniach słyszano muzykę
romską, chłopcy stepowali i klaskali w charakterystyczny dla swojego
folkloru sposób, dziewczęta w długich spódnicach ćwiczyły układy na
wolnych skwerach i przy warszawskich fontannach, a dzieci przyciągały przechodniów śpiewem i tańcem.
To niezapomniana przygoda
i niesamowite przeżycie – uczestniczyć w tworzeniu takiego zespołu –
propagowanie muzyki i tańca, języka i kultury społeczności romskiej.
Kultura ta rodzi się w wielopokoleniowych rodzinach, w których nie

tylko fotografią, ale muzyką, tańcem
i śpiewem wita się dziecko romskie
w życiu. W rodzinach o tradycjach
muzykowania dzieci stają się artystami, a nad rozwojem ich talentów
czuwają dziadkowie i rodzice. Uczą
i wspierają, a kiedy mają szczęście

spotkać przewodników dla tych talentów, promują w nich swoją piękną kulturę.
Dzisiaj zdjęcia i nagrania filmowe TVP 2 obiegły cały świat – pojawiły się artykuły w prasie, zostały opracowane nagrania filmowe i dźwiękowe, które będą jeszcze wielokrotnie pokazywane na
antenach różnych kanałów telewizji polskiej, TV Polonia. Młodzi ludzie ze Strzelec Opolskich i Zabrza
są na autoryzowanych przez najlepszych fotografów PAP zdjęciach,
które obejrzeć można w internecie.
Nie wszyscy mogą tam być. Droga do Gwiazd zaczyna się w marzeniach, wytrwałej pracy i wyborach
młodych ludzi. Zespół „Sumnakune
Siawoche” dziękuje wszystkim którzy pomogli nam wejść i poprowadzili tą drogą.
Mamy już zaproszenie Don Vasyla na następny Festiwal. W niedzielę 03 sierpnia na zaproszenie
organizatorów „10 Rocznicy Obrony Województwa Opolskiego” zespół wystąpił na Balu Żółto-Niebieskim w koncercie na rynku w Opolu. W ostatnich dniach wakacji będziemy uczestniczyć w Festiwalu
i warsztatach dla dziecięcych zespołów romskich w Gorzowie Wielkopolskim.

Każdy marzy o zdjęciu z Don Vasylem i Dzianim – nam się to udało

Zespół ma swoje marzenia –
chcemy występować na różnych
scenach i promować piękno i barwy
kultury romskiej w lokalnych środowisku i na scenach Festiwalowych,
chcemy nagrać płytę z utworami
o wielopokoleniowej tradycji, chcemy zaistnieć na rynku artystycznym
romskiego folkloru, chcemy promować nasze lokalne środowisko i jego
działania na rzecz rozwoju talentów
jego mieszkańców.
Dorota Łakis

W lipcu tego roku Guliano Goman
został lureatem Konkursu Stypendialnego dla Utalentowanych Dzieci Romskich. Spośród 30 uczestników z całej Polski w kategorii gry
na instrumencie, tańca, spiewu,
akrobacji cyrkowej, sportu i plastyki Guliano wziął udział w Finale tego konkursu. W jury zasiadali
znani w Polsce artyści i sportowcy.
Odkrywcą i przewodnikiem talentu
plastycznego Guliana, ucznia PSP
Nr 7 w Strzelcach Opolskich, jest
jego mama – Pani Sylwia Goman.

