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POWIAT STR Z E LE C K I

Rocznica wybuchu wojny

Nowy kawa³ek chodnika

W Turawie
- zapomnieæ
o tornadzie
dok. ze str. 1

Jak co roku 1 wrzenia  w kolejn¹ rocznicê rozpoczêcia dzia³añ wojennych
pod pomnikiem l¹skiej Piety upamiêtniaj¹cym ofiary wojen i przemocy przedstawiciele w³adz gminy i powiatu oraz kombatanci z³o¿yli kwiaty.

Absolwent z certyfikatem

dok. ze str. 1

sieci elektroenergetycznych  a tych
nie uzyska w ramach programu realizowanego w szkole!
Co mo¿na zrobiæ? Mo¿na zaproponowaæ uczniom zdobycie odpowiednich certyfikatów i uprawnieñ. I
tak zrobiono. Wspó³pracuj¹c z Zespo³em Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich wiosn¹ br. Powiat Strzelecki z³o¿y³ wniosek do
dzia³ania 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (POKL). Dziêki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego i Bud¿etu
Pañstwa w kwocie 239 600 z³ oraz
36 400 z³ z Bud¿etu Powiatu w ramach zadania Przysz³y absolwent fachowiec. Uczeñ szko³y zawodowej
z miêdzynarodowymi certyfikatami
w szkoleniach wemie udzia³ 85
uczestników ze szkó³ zawodowych
z terenu powiatu Strzeleckiego: Technikum i Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Zespole Szkó³ Zawodowych
Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Technikum i Zasadniczej Szko³y Zawodowej  Wielozawodowej w Zespole
Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem,
Technikum Zawodowego przy Spo³eczno-Owiatowym Stowarzyszeniu Menad¿erów w Strzelcach Opolskich. W ramach ka¿dego szkolenia
liczba miejsc na szko³ê jest ograniczona, co zostanie niebawem ustalone. Uczestnicy projektu, w zale¿noci od specjalizacji, uzyskaj¹ certyfikaty spawania metod¹ MAG, uprawnienia dla nadzoru i eksploatacji urz¹dzeñ, instalacji i sieci do 1kV oraz

certyfikaty Zertifikat Deutsch für den
Beruf  powiadczaj¹ce znajomoæ
jêzyka niemieckiego na poziomie niezbêdnym w pracy zawodowej,
wszystkie urawnienia i certyfikaty s¹
honorowane za granic¹.
Rekrutacje rozpoczn¹ spotkania
informacyjne zorganizowane w ka¿dej szkole:
- w ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich o godz. 10:00 w Sali ¯ó³tej 08.09.2008
- w Technikum Zawodowym przy
SOSM w Strzelcach Opolskich o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej 09.09.2008
- w ZSZ w Zawadzkiem o godz.
10:00 w sali nr 35  10.09.2008.
Celem spotkañ jest poinformowanie przysz³ych potencjalnych beneficjentów o korzyciach p³yn¹cych
z zorganizowanych szkoleñ. Na w/w
spotkaniach zostan¹ rozdane formularze zg³oszeniowe. Dla spónialskich, takie formularze bêd¹ dostêpne w sekretariacie szko³y. W ramach
ka¿dego szkolenia liczba miejsc jest
ograniczona, na spawanie metod¹
MAG jest dostêpnych 40 miejsc, na
szkolenia z nadzoru i eksploatacji
urz¹dzeñ, instalacji i sieci do 1kV 
30 miejsc, a na kursy z zawodowego
jêzyka niemieckiego  15 miejsc.
Pierwsze zajêcia dla beneficjentów ostatecznych (uczestników w
¿argonie EFS) odbêd¹ siê w padzierniku br. i potrwaj¹ do koñca roku
szkolnego 2008/2009. Wszystkie zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w Zespole
Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Agnieszka Wodarz

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
dla Pani

Joanny Marut
z powodu mierci

MÊ¯A
sk³adaj¹
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
oraz wspó³pracownicy Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich

63 dzieci z terenów nawiedzonych przez tr¹bê powietrzn¹ odpoczywa³o w Turawie na kolonii, któr¹
zorganizowa³o Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne Niemców na l¹sku Opolskim i Opolskie Kuratorium
Owiaty w dn. 21-29.08.2008. w
Orodku Jowisz ko³o/Turawy. Pobyt
dzieci w orodku finansuje Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne Niemców
na l¹sku Opolskim (43,7%), Samorz¹d Województwa Opolskiego (za
porednictwem ROPS  34,3%) oraz
Orodek Wypoczynkowy Jowisz
(22 %) . Transport dzieci na koloniê
oraz powrót zapewni³a nieodp³atnie
Firma Folmer z Gogolina. Dzieci zosta³y ubezpieczone na przejazd i
pobyt w Orodku przez TSKN.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki udzia³owi w kolonii dzieci i m³odzie¿ chocia¿ przez chwile bêd¹ mogli zapomnieæ o tragedii i cierpieniu jakie ich
dotknê³y. Dzieciom zapewniony zosta³ interesuj¹cy program wypoczynku jak równie¿ pomoc psychologa.
Odpoczynkowi sprzyja wspania³e
po³o¿enie orodka nad samym jeziorem turawskim oraz atrakcje, jakie zapewnia orodek: m.in. mini zoo, place zabaw, obiekty sportowe itp.

W dniu 29.08.2008 r. odby³ siê odbiór koñcowy zadania pn. Budowa
chodnika w ci¹gu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica  granica województwa
(Kotulin) w miejscowoci Centawa  czêæ Etapu III. Komisja odbiorowa
dokona³a oceny robót budowy chodnika na odcinku d³ugoci 280 m. Prace
polega³y na wstawieniu krawê¿ników, wykonaniu solidnej podbudowy oraz
u³o¿eniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Podczas prowadzenia robót zosta³o tak¿e wykonane odwodnienie drogi na ww. odcinku poprzez budowê kanalizacji deszczowej. W trakcie realizacji inwestycji wyst¹pi³a koniecznoæ wykonania robót dodatkowych  wbudowania palisad oraz krawê¿ników
na odcinkach o zbyt du¿ej ró¿nicy wysokoci od zewnêtrznej strony chodnika.
Na zakoñczenie prac zosta³a wykonana wzd³u¿ wybudowanego chodnika nawierzchnia z mieszanek mineralno  bitumicznych grysowych.
Zrealizowana kompleksowo inwestycja budowy chodnika wraz z kanalizacj¹ deszczow¹ powinna znacz¹co wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa
ruchu drogowego i pieszego na tym odcinku drogi powiatowej.
Koszt wykonanych robót wraz z robotami dodatkowymi to 156 262,74 z³
/brutto/, z czego po³owê rodków zapewni³a Gmina Jemielnica.

Zapraszamy do Izbicka
I to a¿ na dwie imprezy. W dodatku obie miêdzynarodowe.
Pierwsza to Otwarcie terenu sportowego w Izbicku, druga - IV Izbicki Wycig Rowerowy. W obu bêd¹ uczestniczyæ
wszyscy parterzy Gminy Izbicko z zagranicy, tj. Teicha (Niemcy), Florstadt (Niemcy) oraz Osoblaha (Czechy), którzy
do nas przyjad¹ ju¿ w pi¹tek wieczorem. Ca³a wizyta partnerska wspierana jest przez Fundacjê Wspó³pracy Polsko Niemieckiej w Warszawie

Otwarcie terenu sportowego
Sobota, 6 wrzesieñ 2008 r.
10.30 - Uroczyste otwarcie terenu sportowego w Izbicku
11.15 - Rozgrywki sportowe
11.15 - Trampkarze: Izbicko - Jaryszów
12.30 - Florstadt  Osoblaha
13.30 - Teicha  Gmina Izbicko
14.30 - Florstadt  Gmina Izbicko
15.30 - Osoblaha  Teicha
16.30 - Juniorzy: Izbicko I  Izbicko II
17.30 - Osoblaha  Gmina Izbicko
18.30 - Florstadt  Teicha
19.30 - Oldboye: Po³udnie gminy  Pó³noc gminy
ok. 21.00 - Zakoñczenie rozgrywek
Podczas trwania festynu sportowego obficie zaopatrzony bufet przez przedsiêbiorstwo PiK.

IV Izbicki Wycig Rowerowy
MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY
Niedziela, 7 wrzesieñ 2008 r.
12.15 - przemarsz ma¿oretek od kocio³a do
placu obok szko³y
ok. 13.15 - rozpoczêcie wycigu rowerowego
ok. 16.00 - wystêpy m³odzie¿y ze szkó³
Na zakoñczenie wycigu: pokazy motocyklowe
ok. 19.00  zabawa, gra zespó³ Fantastic
Wycig dofinansowany przez Zarz¹d Województwa Opolskiego

