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Ponad 120 osób skorzysta³o z okazji
i w Dniu Otwartych Drzwi (23 pa�-
dziernika) odwiedzi³o strzeleck¹ Sta-
cjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹.
- Mniej wiêcej po³owa z nich to
uczniowie, którzy pojawili siê w zor-
ganizowanych grupach � mówi Ka-
tarzyna Kanoza, wicedyrektor Stacji
� ale niema³a przecie¿ ilo�æ osób �nie-
zrzeszonych�, które skorzysta³y z
naszego zaproszenia bardzo cieszy.
Tym bardziej, ¿e by³a to akcja zorga-
nizowana po raz pierwszy.
- Du¿ym �wziêciem� cieszy³a siê
w�ród zwiedzaj¹cych mo¿liwo�æ
wykonania bezp³atnych pomiarów
poziomu cukru i ci�nienia krwi oraz
obliczania prawid³owej wagi cia³a, a
niektóre produkty eksponowane na
zorganizowanej wystawy zdrowej i
z³ej ¿ywno�ci budzi³y niek³amane
zdziwienie.

Zdrowa pizza,
niezdrowa czekolada

- Pizza to zdrowa ¿ywno�æ � py-
tano ze zdziwieniem. Tak, ta by³a
zdrowa, mro¿ona, przygotowana z
naturalnych sk³adników, z du¿¹ ilo-
�ci¹ warzyw.
- TA czekolada (wyprodukowana
przez firmê o �wiatowej renomie) jest
niezdrowa? � przecierano oczy Tak,
ta by³a niezdrowa � z du¿¹ ilo�ci¹
cukru, emulgatorów, konserwantów.
Niezdrowe s¹ te¿ �gor¹ce kubki�,
zupki chiñskie itp.
- A wiêc zdziwieñ nie brakowa³o,
podobnie jak przy ogl¹daniu tego,
czego � jako klienci - mo¿emy wy-
magaæ, ba, nawet ¿¹daæ w gabinetach
kosmetycznych i fryzjerskich:
przede wszystkim jednorazowych
czepków, ko³nierzy, wysterylizowa-
nych narzêdzi, �wie¿ych rêczników,
zdezynfekowanych grzebieni, szczo-
tek...
-

wszystkich wolontariuszy w³¹czaj¹-
cych siê w prace Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury
w Powiecie Strzeleckim. Gdyby nie
ich pasja i spo³eczne zaanga¿owanie,
nie uda³oby siê nam tak wiele zdzia-
³aæ i zorganizowaæ tylu imprez. Za-
równo lokalnych, ale i takich o cha-
rakterze ponadregionalnym. Ich za-
siêg jest bardzo ró¿norodny - od skie-
rowanych do raczej w¹skiego grona,
jak np. turnieje  dru¿yn podwórko-
wych, a¿ po bardzo szerokie, np.
wojewódzkie programy profilaktycz-
ne, wojewódzki konkurs kartek �wi¹-
tecznych dla dzieci niepe³nospraw-
nych czy konkurs wiedzy europej-
skiej, ale cech¹ wszystkich bez wy-
j¹tku jest integracja. Dlatego wszyst-
kie maj¹ opiniê udanych, niezale¿nie
od tego, czy ich adresatem s¹ dzieci,
m³odzie¿, osoby niepe³nosprawne
czy te¿ ludzie starsi.

Wszystkim wspó³pracownikom
ze Stowarzyszenia serdecznie dziê-
kujê za dotychczasow¹ spo³eczn¹
dzia³alno�æ i zaanga¿owanie, które
przyczyni³y siê do wspólnego suk-
cesu.

Tytu³y
Prymusów Opolszczyzny

zobyli:
- Anna Kauza - uczennica Pu-

blicznego Gimnazjum z Od-
dzia³ami Dwujêzycznymi  w
Strzelcach Opolskich, laureat-
ka IV Ogólnopolskiego Kon-
kursu Jêzyka Niemieckiego
dla gimnazjalistów

- Piotr Latocha - uczeñ Publicz-
nego Gimnazjum z Oddzia³a-
mi Dwujêzycznymi w Strzel-
cach Opolskich, zwyciêzca w
ogólnopolskim turnieju "Eu-
reko, ja to wiem"

- Damiana Sleziona - absol-
wentka Publicznego Gimna-
zjum w Izbicku, znakomita
sportsmenka

- Pawe³ Pysik - z Zespo³u Szkó³
Zawodowych Nr 1 w Strzelcach
Opolskich, zdobywca II miej-
sca na szczeblu ogólnopolskim
w turnieju "Z³ota Kielnia"

- Mirela Lubiñska - absolwent-
ka Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Strzelcach
Opolskich, laureatka XII Kon-
kursu Samorz¹dowego
"O�miu Wspania³ych"

- Maciej Lamm - uczeñ V LO i
PSM w Opolu, zdobywca z³o-
tego medalu na miêdzyanrodo-
wym konkursie dla m³odych
skrzypków i pianistów w Ora-
nienburgu
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Nagrody Marsza³kadok. ze str. 1

Do szerokiego zakresu zadañ biu-
ra, które sprawowa³o merytoryczny
nadzór nad przebiegiem mojego sta-
¿u, nale¿y m.in. pozyskiwanie i prze-
kazywanie informacji o sprawach
zwi¹zanych z instytucjami i polityk¹
Unii Europejskiej, wspó³prac¹ z in-
stytucjami UE, przedstawicielami re-
gionalnymi krajów cz³onkowskich w
zakresie wspierania realizacji progra-
mów i projektów rozwojowych wo-
jewództwa, lobbing projektów dofi-
nansowanych z programów unijnych
z³o¿onych przez regionalne i lokalne
w³adze samorz¹dowe, instytucje i
organizacje, promowanie gospodar-
czej, inwestycyjnej i turystycznej
atrakcyjno�ci województwa, wspie-
ranie miêdzynarodowej wspó³pracy
miêdzyregionalnej, prowadzenie
punktu informacyjnego oraz wspó³-
organizowanie imprez promocyjnych

województwa, organizacjê dostêpu
do �rodków finansowych oferowa-
nych przez Uniê Europejsk¹, organi-
zowanie sta¿y, wizyt studyjnych,
spotkañ gospodarczych w Brukseli,
wiêc uczestnictwo w pracy biura ob-
fitowa³o w wydarzenia i sytuacje
sprzyjaj¹ce pozyskaniu informacji,
które z pewno�ci¹ zaowocuje w przy-
sz³o�ci lepszym wykorzystaniem
mo¿liwo�ci, jakie stwarza uczestnic-
two Polski w UE.

Po zapoznaniu siê z zasadami
funkcjonowania BIWO w Brukseli
obowi¹zkiem sta¿ysty by³o pozyski-
wanie i przetwarzanie informacji o
dokumentach opracowywanych
przez instytucje europejskie, konkur-
sach o  dofinansowanie projektów,
poszukiwanych partnerach do wspó³-
uczestnictwa w projektach, czy t³u-
maczenie materia³ów promocyjnych

regionu, które nastêpnie tworz¹ biu-
letyn informacyjny publikowany co
tydzieñ na stronie BIWO.
Informacje niezbêdne do redagowa-
nia ww. biuletynu pozyskuje siê nie
tylko podczas pracy biurowej po-
przez �ledzenie stron internetowych
instytucji europejskich i ich serwisów
prasowych, ale równie¿ w trakcie
konferencji i seminariów organizowa-
nych w Parlamencie Europejskim,
Komisji Europejskiej, Komitecie Re-
gionów, czy innych biurach regional-
nych.

Sporo okazji do zdobywania wie-
dzy i wymiany do�wiadczeñ dostar-
czy³y obchody �Open Days�, czyli
Europejskiego Tygodnia Regionów i
Miast w Brukseli odbywaj¹cego siê
pod has³em �Inwestowanie w euro-
pejskie regiony i miasta  - partner-
stwa publiczno-prywatne dla wzro-

stu i zatrudnienia� skupiaj¹ce przed-
stawicieli w³adz regionalnych i lokal-
nych, reprezentantów sektora banko-
wego i organizacji pozarz¹dowych
oraz firm prywatnych i dzia³aczy in-
stytucji europejskich podczas 70
warsztatów i seminariów podzielo-
nych na 5 grup tematycznych:
1) inwestycje w konkurencyjne

przedsiêwziêcia i wysoko wy-
kwalifikowane miejsca pracy,

2) wspieranie regionalnych innowa-
cji,

3) inwestycje w zrównowa¿one
wykorzystanie zasobów i tech-
nologie przyjazne �rodowisku,

4) wsparcie partnerstw publiczno-
prywatnych w du¿ych projek-
tach infrastrukturalnych,

5) przeciêcie czerwonej wstêgi �
zarz¹dzanie funduszami struktu-
ralnymi w latach 2007-2013

Now¹ inicjatyw¹ w ramach �Open
Days� by³o tzw. Investors Cafe �
miejsce spotkañ przedstawicieli re-
gionów, instytucji finansowych i firm
prywatnych � stwarzaj¹ce okazjê do
zdobycia nowych kontaktów, wy-
miany do�wiadczeñ i nawi¹zania
wspó³pracy, podczas którego swoja
ofertê zaprezentowa³o ponad 130 re-
gionów, w tym równie¿ opolski.

Sta¿ w Biurze Informacyjnym
Województwa Opolskiego w Bruk-
seli okaza³ siê niezwykle cennym i
ciekawym do�wiadczeniem pozwa-
laj¹cym pog³êbiæ wiedzê o sposobie
funkcjonowania i efektach pracy in-
stytucji europejskich oraz nowych
�ród³ach informacji o mo¿liwo�ciach
pozyskiwania dodatkowych, ze-
wnêtrznych �rodków na finansowa-
nie dzia³añ realizowanych przez po-
wiat.

Anna Gawlik

2 tygodnie z ¿ycia Unii Europejskiej
� czyli relacja ze sta¿u w Biurze Informacyjnym Województwa Opolskiego w Brukseli


