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W przypadku osób bêd¹cych be-neficjentami programów Unii Euro-pejskiej, studiuj¹cych w Polsce lubzagranic¹ lub odbywaj¹cych sta¿ zagranic¹, mo¿e byæ dofinansowany, wramach programu, równie¿ wk³adw³asny, wymagany zasadami progra-mów Unii Europejskiej.Niemo¿liwo�ci¹ jest dofinanso-wywanie kosztów zakupu sprzêtukomputerowego, dodatkowo dofinan-sowanie nie przys³uguje w czasietrwania przerwy w nauce. £¹czna wysoko�æ dofinansowaniaudzielonego jednemu wnioskodawcynie mo¿e przekroczyæ w jednym pó³-roczu piêciokrotno�ci najni¿szego
wynagrodzenia.Wysoko�æ udzielonego dofinansowa-nia, uzale¿niona jest od sytuacji ma-j¹tkowej wnioskodawcy, stopnia nie-pe³nosprawno�ci, wysoko�ci op³atyza naukê. Wysoko�æ dofinansowaniazwiêksza siê w przypadku osób sa-motnie prowadz¹cych gospodarstwodomowe.

ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Strzelcach Opolskich zaprasza na badania profilaktyczne

Do koñca grudnia br. panie mog¹ wykonaæ w strzeleckim ZOZ-ie badaniaprofilaktyczne w ramach dwóch programów: �Profilaktyki raka piersi�,czyli mammografiê oraz �Profilaktyki raka szyjki macicy� � badanie cyto-logiczne.
Do programu profilaktyki raka piersi zaprasza siê kobiety w wieku 50-69
lat, które nie mia³y wykonywanej mammografii w ci¹gu ostatnich 24 mie-
siêcy.
Natomiast do programu profilaktyki szyjki macicy zaprasza siê kobiety w
wieku od 25 do 59 lat, które nie mia³y wykonywanego badania cytologicz-
nego w ostatnich 36 miesi¹cach.
Nie trzeba mieæ skierowania!
Badania s¹ bezp³atne!
Badania mammograficzne s¹ wykonywane w Zak³adzie DiagnostykiObrazowej Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:- od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 1200 - 2000,
Uwaga! Tu nastêpuje zmiana w stosunku do poprzednich og³oszeñ:Badania cytologiczne s¹ wykonywane w oddziale ginekologiczno-po-³o¿niczym Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:- w �rody i pi¹tki, w godzinach 1300 � 1430.

Na badania cytologiczne nie trzeba rejestrowaæ siê wcze�niej �wystarczy przyj�æ!
Badania mammograficzne  - nr tel. 077 461 32 91 do 95 wew. 141

Pacjentki winny zg³osiæ siê do badania z ksi¹¿eczk¹ RUM
i aktualnym dokumentem ubezpieczenia.

Nie daj siê rakowi

Niepe³nosprawni studenci
maj¹ szansê na

dofinansowanie nauki
Wnioski o dofinansowanie nauki na-le¿y sk³adaæ w siedzibie Oddzia³uPFRON, w³a�ciwego terytorialnie dlasiedziby szko³y w terminie od 10wrze�nia do 10 pa�dziernika 2006roku.

Dodatkowe informacje dotycz¹cerealizacji Programu Studentmo¿na znale�æ na stronieinternetowej PañstwowegoFunduszu Rehabilitacji OsóbNiepe³nosprawnych(www.pfron.org.pl)w zak³adce Programy PFRON/STUDENT, a tak¿e mo¿naje uzyskaæ w siedzibie Opolskiego
Oddzia³u PFRON:telefon:(077)/423-29-90 adres: Opole,ul. Koraszewskiego 8-16e-mail: opole@pfron.org.ploraz pod numerem ogólnopolskiejinfolini PFRON (0) 800 153 163.
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Je�li chcemy za³atwiæ jakie� pasz-portowe sprawy � mo¿emy to zro-biæ wy³¹cznie w Oddziale Paszpor-tów Wydzia³u Spraw Obywatelskichi Migracji OUW w Opolu. Tak jestod 28 sierpnia, czyli od dnia, kiedyOpolski Urz¹d Wojewódzki w Opo-lu rozpocz¹³ wydawanie paszportówbiometrycznych.
Przyjmowanie wniosków pasz-portowych oraz wydawanie pasz-portów odbywa siê w siedzibie Od-dzia³u w Opolu przy ul. Ozimskiej19, piêtro I, pok. 100 (lokal zastêp-czy do czasu wyremontowania sie-dziby na piêtrze II).
Paszport biometryczny zawieraspecjalne zabezpieczenie elektronicz-ne w postaci chipu z zakodowan¹ in-formacj¹ o posiadaczu paszportu. Po-lega ono na umieszczeniu w dokumen-cie danych biometrycznych: wizerun-ku twarzy, zapisu linii papilarnychpalców, czy zapisu obrazu têczów-ki. Odpowiednio zabezpieczony do-kument ma zminimalizowaæ stratyjakie niesie tzw. kradzie¿ to¿samo�cii fa³szerstwa dokumentów.
Do Opola trzeba bêdzie jechaædwa razy: osobi�cie nale¿y z³o¿yæwniosek o wydanie paszportu i oso-bi�cie nale¿y paszport odebraæ.
Godziny przyjêæ klientów wopolskim biurze paszportowym:poniedzia³ek 9.30 � 16.30, wtorek� pi¹tek 7.45 � 15.00.
Formularze wniosków pasz-portowych mo¿na pobraæ w siedzi-bie Oddzia³u pok. 100 lub w siedzi-bach urzêdów miast i gmin (w punk-tach wydawania dowodów osobi-stych),
Paszporty wydaje siê w trybiepostêpowania administracyjnego, azatem czas oczekiwania na paszportwynosi miesi¹c. W przypadku pro-wadzenia postêpowania wyja�niaj¹-cego nie d³u¿ej ni¿ 2 miesi¹ce.

Po paszport � tylko do Opola
Je�li nasz �stary� paszport niestraci³ jeszcze wa¿no�ci � mo¿e-my siê nim pos³ugiwaæ do czasuup³ywu terminu w nim okre�lone-go. Do wniosku o wydanie paszpor-tu nale¿y do³¹czyæ:- dwie jednakowe fotografie o wy-miarach 35x45 mm, wykonane wci¹gu ostatnich 6 miesiêcy na jed-nolitym jasnym tle,- odpis skrócony lub zupe³ny aktuurodzenia � w przypadku ubie-gania siê o wydanie paszportu poraz pierwszy, je¿eli nie jest mo¿-liwe ustalenie na podstawie in-nych dokumentów to¿samo�ciosoby ubiegaj¹cej siê o wydaniepaszportu,- odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa,je¿eli osoba ubiegaj¹ca siê o pasz-port zawar³a zwi¹zek ma³¿eñskiza granic¹.- dokument potwierdzaj¹cy prawodo ulgowej op³aty paszportowej(legitymacja emeryta, rencisty, le-gitymacja szkolna, studencka)- w przypadku wymiany paszpor-tu � poprzednio posiadany do-kument.- dowód wp³aty op³aty skarbowej- dowód uiszczenia op³aty pasz-portowejUwaga!- znaczki op³aty skarbowej mo¿-na kupiæ w sekretariacie Od-dzia³u,- op³atê paszportow¹ nale¿y uisz-czaæ w kasie Opolskiego Urzê-du Wojewódzkiego w Opolu, ul.Piastowska 14 (parter, pok. nr 36) lub wp³acaj¹c na konto:Opolski Urz¹d Wojewódzki w Opo-lu, NBP O/Okrêgowy Opolenr 22101014010006932231000000,ponosz¹c zwi¹zane z tym koszty.Odbiór dokumentu paszporto-wego nastêpuje osobi�cie w organiepaszportowym.Dokument paszportowy wysta-wiony osobie nie posiadaj¹cej zdol-no�ci do czynno�ci prawnych odbie-ra przedstawiciel ustawowy tej oso-by.

Ile zap³acimy:- 5 z³ za znak op³aty skarbowej(mo¿na go nakleiæ w przeznaczo-nym do tego miejscu), który do-³¹czyæ trzeba do wniosku o wy-danie paszportu;- 140 z³ za wydanie paszport,- za wydanie paszportu osobomma³oletnim, które w dniu z³o¿e-nia wniosku nie ukoñczy³y 7roku ¿ycia - 30 z³,- za wydanie paszportu osobomma³oletnim, które w dniu z³o¿e-nia wniosku ukoñczy³y 7 lat anie ukoñczy³y 13 roku ¿ycia -60 z³,- za wydanie paszportu tymcza-sowego osobom ma³oletnim -30 z³,- op³atê za wydanie nowego pasz-portu przed up³ywem terminuwa¿no�ci dotychczas posiadane-go � podwy¿sza siê o 200 %, je-¿eli paszport zosta³ utracony lubzniszczony z przyczyn zawinio-nych przez jego posiadacza.Uwaga! Organ paszportowy, przedwydaniem dokumentu paszportowe-go umo¿liwia osobie ubiegaj¹cej siêo ten dokument, sprawdzenie, czydane osobowe zawarte we wnioskus¹ zgodne z danymi osobowymi i bio-metrycznymi zawartymi w doku-mencie paszportowym i w mikropro-cesorze dokumentu paszportowego.Odbioru dokumentu paszportowe-go dla ma³oletniego mo¿e dokonaæ je-den z rodziców lub opiekunów praw-nych. Ma³oletni lub osoba ubezw³a-snowolniona, którzy ukoñczyli 13lat odbieraj¹ ten dokument osobi-�cie, w obecno�ci przynajmniej jed-nego z rodziców lub opiekunów.Paszport jest wa¿ny przez okres 10lat od daty jego wydania.Wa¿ne telefony:informacja paszportowatel. 077 4536108, 077 4411540,077 4543464, 077 4411545,077 4543464, 077 4411545,077 4411546przyjmowanie podañ -077 4411538wydawanie paszportów -077 4411535

Program Solidna Firma odczterech lat wspiera i promuje uczci-we firmy, zarazem poddaj¹c je wery-fikacji i tworz¹c bazê godnych za-ufania przedsiêbiorstw. Promuje kie-rowanie siê w biznesie takimi zasa-dami jak: rzetelno�æ, uczciwo�æ i ter-minowo�æ wobec partnerów, konsu-mentów oraz instytucji pañstwo-wych.
W dotychczasowych edycjachwrêczono w sumie ponad 1000 cer-tyfikatów. Laureatami zostaj¹ zarów-no firmy ma³e jak i du¿e, dzia³aj¹cena ca³ym �wicie oraz funkcjonuj¹cewy³¹cznie w jednym regionie. Todowód, ¿e solidno�æ nie zale¿y odwielko�ci firmy ani od rodzaju pro-

Solidna firma
wadzonej dzia³alno�ci. Laureaci nato-miast na pewno potwierdz¹, ¿e so-lidno�æ u³atwia funkcjonowanie narynku, zwiêksza szanse na wygranieprzetargu czy uzyskanie lepszej ofer-ty leasingowej.

W gronie dotychczasowych lau-reatów s¹ równie¿ firmy z terenu po-wiatu strzeleckiego, a Srebrne Cer-tyfikaty, specjalne wyró¿nienie dlafirm, które trzykrotnie otrzyma³ytytu³ Solidnej Firmy maj¹ na swo-im koncie: strzelecki PKS i Przed-siêbiorstwo Przemys³u Obuwni-czego.
Obie firmy w tym roku startuj¹zreszt¹ w konkursie po raz kolejny.

Izba Gospodarcza ��l¹sk� w OpoluZaprasza Pañstwa na Specjalistyczne szkolenia bran¿owedla Ma³ych i �rednich PrzedsiêbiorstwSzkolenia dofinansowane s¹ ze �rodków zwrotnych Fundacji Rozwoju�l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodz¹cychz wcze�niejszych dotacji Rz¹du niemieckiego.Dok³adniejsze informacje dotycz¹ce poszczególnych szkoleñ zostan¹podane wraz ze zbli¿aj¹cym siê terminem ich odbycia.Ilo�æ miejsc na szkoleniach jest ograniczona, decyduje kolejno�æ zg³oszeñ.Zg³oszenia na szkolenia:- telefonicznie pod nr tel./fax 077 453 84 84- poczt¹ na adres: I. G. ��l¹sk�ul. S³owackiego 10, 45-364 Opole- poczt¹ elektroniczn¹: info@igsilesia.plBli¿sze informacje udzielane s¹ codziennie pon.-pt. w godz. od 8.00 do 16.00pod nr tel. 077 453 84 84 lub 077 453 84 83

Firma CTC Polska sp. z o.o., od-dzia³ w Opolu w partnerstwie z bitPolska przyst¹pi³a do realizacji pro-jektu �PERSPEKTYWA � wsparcieosób zagro¿onych utrat¹ pracy wwojewództwie opolskim�, finanso-wanego ze �rodków UE i bud¿etupañstwa w ramach ZPORR dzia³ania2.4 �Reorientacja zawodowa osób za-gro¿onych procesami restrukturyza-cyjnymi.�Wsparcie w postaci szkoleñ, do-radztwa zawodowego oraz poradnic-twa psychologicznego obejmie 100osób spe³niaj¹cych jedno z poni¿-szych kryteriów:- s¹ w okresie wypowiedzenia sto-sunku pracy z przyczyn le¿¹cych postronie pracodawcy,- s¹ zatrudnione w firmach posta-wionych w stan likwidacji lub wobecktórych og³oszono upad³o�æ,- s¹ pracownikami sektorów i prze-mys³ów podlegaj¹cych restruktury-

zacji (przemys³ lekki, chemiczny, cu-kierniczy, s³u¿ba zdrowia i o�wiata),- utraci³y pracê z przyczyn le¿¹-cych po stronie pracodawcy i pozo-staj¹ bez pracy przez okres nie d³u¿-szy ni¿ 3 miesi¹ce.Uczestnicy projektu bêd¹ braæudzia³ w szkoleniach w zakresie ak-tywnego poszukiwania pracy orazkursach zawodowych i podnosz¹cychich kwalifikacje zawodowe, indywi-dualnie dobranych do potrzeb i pre-dyspozycji poszczególnych osób.Grupie chêtnych do spróbowania w³a-snych si³ w biznesie firma oferuje po-moc w za³o¿eniu w³asnej dzia³alno�cigospodarczej.Szczegó³owych informacji natemat projektu i mo¿liwo�ciuczestnictwa w nim udziela biuroprojektu CTC Polska Sp. z o.o., 45-072 Opole, ul. Reymonta 29 II p.,tel. (077) 441 31 13, osoba do kon-taktu � Patrycja Stogniew

We� udzia³ w szkoleniu

Zarz¹d Województwa Opolskie-go podj¹³ og³osi³ kolejn¹ edycji kon-kursu �Opolska Marka 2006�Formu³a konkursu przewiduje rywa-lizacjê w nastêpuj¹cych kategoriach:�Produkt�, �Us³uga� i �Eksport�. Do-datkowo w tegorocznym wydaniukonkursu, wprowadzono now¹ ka-tegoriê �Przedsiêbiorstwo�.Rywalizacja bêdzie prowadzonaodrêbnie w sektorze MSP oraz du-¿ych przedsiêbiorstwach. Konkurs�Opolska Marka� ma na celu wy³o-nienie najlepszych produktów, us³ugi najprê¿niej dzia³aj¹cych eksporte-rów i przedsiêbiorstw Opolszczy-zny oraz wyró¿nienie ich presti¿o-wym symbolem promocyjnym�Opolskiej Marki�.Nadsy³anie zg³oszeñ do tegorocz-nej edycji konkursu up³ywa 30wrze�nia 2006 r.Wzory kart zg³oszenia oraz re-gulamin konkursu znajduj¹ siê nastronie internetowejwww.umwo.opole.plWype³nione zg³oszenia wraz zza³¹cznikami oraz wszelkie pytanianale¿y kierowaæ do DepartamentuWspó³pracy z Zagranic¹ i PromocjiRegionu Urzêdu Marsza³kowskiegoWojewództwa Opolskiego.Bardziej szczegó³owe informacje� pod numerem tel. 077 442 93 43lub pod adresem poczty elektronicz-nej: promocja@umwo.opole.pl
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