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Tajemnice przyrody Powiatu Strzeleckiego

Wicestaro sta Strzelecki

Waldema r Ga ida

Z okazji Dnia Weterana,
w imieniu Zarządu Powiatu Strzeleckiego,

pragniemy wszystkim weteranom oraz ich rodzinom
i najbliższym złożyć najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia, długich i pogodnych lat życia.
Niech satysfakcja z dokonań,

świadomość dobrze spełnionego obowiązku
wobec Ojczyzny i Narodu,

towarzyszy Państwu każdego dnia.
Życzymy Wam wszystkiego najlepszego.

Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna
- Wszystk o idzie zgodn ie z plan em,
MOW ruszy  od 1 września – c ieszy się
wicestarosta Waldemar Gaida.  – Decy-
zja Rady Po wiatu (przypo mnijmy - na
lip cowej sesji) o  utworzen iu  Młodzie-
żowego  Ośro dk a Wy ch owawczego w
obiektach  SOSW w Leśnicy ok azała się
słuszna. Ośrodek Rozwoju Edukacji, in-
stytucja decydująca o tym, do którego z

MOW rusza !

Starosta Str zelecki oraz Burmistrz  Strzelec Opolskich
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców powiat u strzeleckiego na uroczyste Obch ody Dnia Weterana

1 września 2013

Porząde k uroczy stoś ci:

go dz.8.45 Zbió rka po d Ratuszem
godz. 09.00 Msza św. w Kościele Parafialny m pw. Św. Wawrzyńca w St rzelcach Opo lskich
godz. 10.15 Złożenie kwiatów po d Pomnikiem ku czci Ofiar Wojen i Przemocy

Zapraszamy na obchody Dnia Weterana

MOW fun kcjonujących w kraju, trafi
młody człowiek, już wskazał MOW  w
Leśnicy jako właściwą jednostkę ok. 30
dziewczyn. Mam  nadzieję, że początek
no wego rok u szk oln ego  zaczniemy  w
pełnym statutowym składzie, czyli z 36
dziewczętam i.

dok. na str. 2

We wrze śniu podwoje Powiato-
we go Centrum  Ku ltu ry miał y z o-
sta ć otwarte dl a pi erws zych  goś ci.
J edn ak  sta ni e  s i ę  to póź n ie j , w
prz ededni u IV Święta Chle ba.
- Chce my zro bić naprawdę dużą
imprezę – mó wi wices tarosta Wal-
dem ar Ga ida –  dlate go po stano wi-
li śmy gości z apro sić raz , za  to aż
na dwa dni – sobotę 5 października
i ni edziel ę  6 paź dziern ika.

W sobotę od godzin y 1 0 rano do
późnych godzin wieczornych będziemy
wit ać gości w P owiato wy m Cent rum
Kultury. Przedpołudniowy program prze-
widziany jest głównie dla rodzin z dzieć-
mi, natomiast popołudniowy – dla star-
szej młodzieży i doro słych. O wszy st-
k ich atr ak cjach  za  wcześn ie  jeszcze
mówić – nie chcemy też całego progra-
mu wyjawić od razu. Obiecuję jednak, że
w drugim numerze wrześniowym nasze-
go dwutygodnika wszystkich zaprosimy

Będzie się działo!

na W IELKIE OT WARCIE i po damy
też wszystk ie szczegóły programu.  Za-
równo m ali jak i duzi goście na pewno
nie będą zawiedzeni. Raczej – przyjem-
nie zaskoczeni.

Już zapraszamy na 6 i 7 września

Powiatowe Centrum Kultury zaprosi do
wirtualnego świata

dok. na str. 5

Niezadowalający nabór do szkół
to problem wielu samorządów. Tak-
że Powia tu Strzeleckiego . W k aż-
dej  z  nich od 2 wrz eśnia będzi e  o
jedną klasę pierwszą mniej niż  rok

wcz eś ni e j.  J edna k  n ajdo tkl iwie j
odczuje to Zespół Szkół Ponadgim-
naz jaln ych w Zawadzk iem,  któ re-
go dyrektora Rysz arda Pagacza py-
tam o przycz yny taki ej sytua cji.

Mniej uczniów
w pierwszych klasach

dok. na str. 5
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- MO W będzi e  dzia łał  w s tru k-
tu rach  SO S W?
- Nie . To zupełnie  odrębna jedn ost ka
edukacyjn a. Na k onk urs na dyrekto ra
te j p lacówki, o gło szo ny przez Zarząd
Powiatu,  wpłynęła we wskazanym ter-
m in ie  jedn a o fert a . Ro zst rzygn ięcie
konkursu nastąp i 28 sierpnia.
- Czy to, że  MO W będzie , jak pan
mó wi , „z lo ka li zo wa ny ” w obie k-
tach  SO SW, oznacza, że  młodz ież
tych dwó ch  pl acówe k ni e  będzi e
miał a z  sobą  styczno ści?
- Na pewno nie  w pro cesie wych o-
wawczym i dydaktyczny m. Młodzieżo-
wy Ośrodek Wychowawczy otrzyma wy-
dzielone sale lekcyjne. Nie będzie także
wspólnego internatu, tylko dwa oddziel-
ne – dla młodzieży  z SOSW i dla mło-
dzież z MOW. Nie ma jednak żadnych
powodów,  by wznosić jakieś mury czy
bary kady m iędzy  jedn y mi i drugim i
młodym i ludźm i. Nie m a t eż żadny ch
przeszk ód, by ucznio wie z jednej i dru-

MOW rusza !
giej p lacó wki nie  spo tykali się np. na
zajęciach sportowych czy w czasie wol-
ny m o d zajęć lek cy jny ch.  Do  rozp o-
częcia pracy  w no wy ch  warunkach  w
Leśnicy  czeka nas jeszcze sporo  pracy,
m. in . fo rm alnego  przekazania części
obiektów na rzecz MOW, a także pracy
czy sto admin istracyjn ej.
- A kadra pedag ogiczna MO W?
- Przyp omn ę, że propo zycja utwo-
rzenia  MOW wynikała z uwarun kowań,
związanych m .in.  niżem dem ograficz-
nym. Gdybyśmy nie zdecydowali się na
t ak i k ro k , już  niedługo  m o gliby śm y
mó wić o  likwidacji ko lejnego zespo łu
szkół i wręczaniu wypowiedzeń nauczy-
cielom . Dzięki utworzeniu MOW  kadrę
SOSW  będziem y mo gli wy k orzy stać
ró wn ież w Mło dzieżowy m  Ośrodk u
Wychowawczym. Tym bardziej, że wszy-
scy nauczyciele mają bardzo dobre, spe-
cjalisty czn e przygot owan ie,  w t ym  z
resocjalizacji, do pracy z młodzieżą nie-
do sto so wan ą.

(m g)

dok. ze str. 1

Czy mogę otr zymać do tację un ijną na remont budynku wpisanego  do rejestru
zabytków? W jaki sposób się o nią starać? Gdzie mam się zgłosić i jakie dokumenty
muszę wy pełn ić?

Takie i inne pyt ania otrzym ują codziennie konsultanci Lokalnego Punk tu In-
formacy jnego o Funduszach Europ ejsk ich (LPI ) przy Staro stwie Po wiat owym  w
Strzelcach  Opolskich. Na bieżąco starają się na nie o dpowiadać osobiście, telefo-
nicznie, czy też mailowo. Pytania te dotyczą nie tylko wspomnianego wyżej przy-
padku. Do Punktu zwrócić się może każda osoba po szukująca odpowiedzi na pyta-
nie  gdzie m am się udać,  aby  otr zymać wsparcie n a realizację  swo jego  pro jekt u?
Może nią by ć zarówno osoba zamierzająca założy ć działalność gospodarczą, jak i
przedsiębiorca poszukujący dotacji na rozwój swojej firmy - “na zakup sprzętu bądź
szk olenia dla  pracownik ów.

Z pytaniami do LPI może się zgłosić również członek fundacji, stowarzyszenia,
grupy n ieformalnej, p lacówki oświat owej lub jakiejkolwiek innej instytucji p ublicz-
nej, zam ierzający zrealizować pro jekt n a przykład doty czący  dodatkowy ch zajęć
edukacy jnych dla dzieci i młodzieży czy też rem ontu obiektu k ultury.
W ko ńcu z doradztwa oferowanego p rzez kon sultant ów Lokalnego Punktu In for-
macyjnego o Funduszach  Euro pejsk ich skorzy stać może każdy zwy kły o bywat el,
który nie posiada wystarczających środk ów pieniężn ych na sfin ansowanie swojego
po my słu.

LPI w Strzelcach Opolskich jest otwart y dla wszystkich zainteresowanych “od
poniedziałku do piąt ku w go dzinach pracy St arostwa Strzeleckiego. Ponadto kon-
sultantów Punktu każdy może spotkać również w swojej miejscowości i tam skorzy-
stać z doradztwa oferowanego w ramach tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych.
Wiado mości o  ty m, “w któ rych  miejscach będą przeprowadzane przedmioto we
kon sultacje do stępne są na stro nie in ternetowej Staro stwa Strzeleckiego www.po-
wiat strzelecki.pl w zakładce Lok alny Punkt In formacy jny o Funduszach Euro pej-
sk ich.

Serdecznie zapraszamy  do odwiedzenia Punktu, mieszczącego się  w Staro stwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowska 2 na parterze  w  pokoju
numer 7.

Na każde pytanie staramy się odpowiedzieć. Każdy może je zadać. Może nasze
po dpo wiedzi p omo gą zrealizo wać Wasze plany, właśnie p rzy  po mocy fun duszy
europ ejskich. One nie są przeznaczo ne jedynie  dla wybranych.

Iwo na Jagusz

Proje kt jest f inansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regiona lnego
w ram ach Programu Operacyjnego Pomoc Tec hniczna 2007-2013  we współpracy

z Min isterstwem  Rozwoju R egionalnego oraz ze  środków budżetu państwa.

Powiatowe Centrum Kult ury informuje,  że i u nas będzie się
można zapo znać z „żywą księga z ludzi”.

W ramach Narodowego Czytania pod patronatem prezyden-
ta Bronisława Komorowskiego zapraszamy na "Śluby P anieńskie"
Alek sandra hr. Fredry.

Czytanie odbędzie się w dwóch etapach:

* w plenerze na boisku ORLIK p rzy CKZiU przy ul. Powstań-
ców Śl. 3 - 6 września od godz. 9-tej żywa księga z ludzi - fragmen-
ty aktów: Akt I, sc. 7 oraz Akt III, sc. 1 czytane przez uczniów;

* w siedzibie Powiatowego Cent rum Kult ury w St rzelcach  Op.
przy ul. Dworcowej 23 w bibliotece od godz. 10:30 - 14:00 (kącik
o autorze dla czytelników)

 ZAPRASZAMY!!!

Po co do LPI?
Dla kogo są fundusze europejskie?

Żywa księga
z ludzi

Ni e j este śmy  „s zty wnym ” wy-
działem! – protestuje  Edyta Nowak,
na czel nik Wydział u Komun ikacji
i  Tra nspo rtu  w strzel ecki m s taro-
s twi e,  po publ ik a cji  w o sta tni m
„S trze lcu O pol skim ”.

Tu trzeba wn ieść pewną uwagę,  o
czym w ogóle mowa. Otóż jeden z Czy-
telników w liście do redakcji „Strzelca”
poskarżył się na stawiane mu w wydzia-
le KT wy mogi dost arczenia dokum en-
tów w oryginałach, a nie kopii opatrzo-
nych  dopisk iem „za zgodno ścią z ory-
ginałem”. Wskazywał również, że z taką
sytuacją zet knął się  w strzeleckim sta-
ro stwie nie p o raz  pierwszy, a dowo-
dem , że  klient  może być inaczej po-
tr akto wany  przy r ejestracji pojazdó w,
jest fak t zarejestrowania sam ochodu –
przy niezmienio nym stan ie dokum en-
tów – w starostwie krapkowickim.  List
zaś zakończył słowami „Wygląda na to,
że w Strzelcach mają satysfakcję z tego,
że utrudniają życie obywatelom”.

Robimy wszystko
zgodnie z przepisami

- Nie będę się odnosiła do faktu za-
r ejest ro wan ia  sam o ch o du w in ny m
urzędzie. Wiem natomiast, jakimi prze-
słankami sami kierujemy się przy tego
typu czynno ściach,  a są t o obowiązu-
jące przepisy  – mówi Edyta Nowak. –
Podstawą jest Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 22 lipca 2002 r. w
sprawie rejestr acji i oznaczania p ojaz-
dó w (Dz.U.  z  2 007  r. Nr  1 86 , po z.
1322, z p ózn. zm.). W § 4 tego Roz-
po rządzenia znajdują się n ast ęp ujące
zapisy:

Ust. 2 „W przypadku gdy dane od-
noszące się do zbywcy pojazdu zawarte
w dowodzie własności pojazdu dołączo-
nym  do wnio sku o  rejestrację są n ie-
zgo dne z  dany mi właściciela zawar ty-
mi w dowodzie rejestracyjnym i karcie
pojazdu, jeżeli była wydana, jako do-
wód własności wymagany  do r ejest ra-
cji ro zum ie się wszystk ie dok umen ty
potwierdzające fakt przeniesienia  pra-
wa własności.

2 a.  Jeżeli  zby wcą p ojazdu,  o  k tó ry m
mowa w ust . 2, jest przedsiębiorca pro-
wadzący działa lność gosp odarczą na te-
ry to rium Rzeczyp ospo lit ej P olskiej w
zak resie obrotu pojazdami, jako  dowód
własność pot wierdzający n abycia prawa
własności przez tego zbywcę do puszcza
się uwierzyt elnion ą no tarialnie ko pię
tego  dowodu”.
- Wy starczy się uważnie wczy tać w ten
do kum ent , by zauważyć,  że  n asze wy-
mo gi n ie wykraczały poza zapisy tego
aktu prawnego: chcieliśm y, by wniosko-
dawca przedst awił  wszystkie dokum en-
ty potwierdzające fakt przeniesienia wła-
sności samocho du – to p o pierwsze. Po
drugie – brakowało potwierdzonej n ota-
rialnie kopii dokumentów. Dla nas dopi-
sek „za zgodność z oryginałem” sporzą-
dzony przez inną osobę niż notariusz nie
spełnia wymogów stawianych nam prze-
pisam i prawa – mówi Edyta  Nowak.  –
Jak widać – nie robimy nic ponad to, do
czego jesteśmy  zobo wiązani.

m g

Info rmujemy, że Wydział Ko munikacji i T ransport u w strzeleckim  starostwie
czynny  będzie ró wnież w dniu 24 sierpn ia 2013 (SOBOTA)

w godzinach od 9.00 do 13.00

Zarejestruj samochód w sobotę

Ciągle na podwójnym gazie

Podczas weekendu 10 i 11 sierpnia strzeleccy po licjanci zatrzymali 15 kieru-
jących samo cho dam i i  ro werami po d wp ływem alk oho lu.  13  z nich k ierowało
pojazdem w st anie nietrzeźwości. Jazda pod wpływem alkoholu to brak wyobraźni
i odpowiedzialności za swoje po stępowanie.

Trzem kierującym ro werami, badanie wykazało, że mieli w organizmie prawie
w 2,5 promila alkoholu. Wśród nich 56-la tek, który nie tylko jechał nie trzeźwy,
ale t akże złamał zakaz sądowy  prowadzenia rowerów.
Wszyscy nietrzeźwi ro werzyści odp owiedzą teraz  przez sądem . Za po pełnio ne
przest ępstwo gro zi im kara  nawet do roku pozbawienia wolności.

Natomiast rekordzistą wśród kierowców pojazdami okazał się 23-latek, który
prowadził samochód osobowy mając w organizmie 2,6 promila alkoholu.  Kolejny
to zatrzymany 32-letni k ierowca volkswagena, który nie  tylko jechał nietrzeźwy
– ponad 1 promil alkoholu w organizmie, ale także złamał zakaz sądowy prowa-
dzenia p ojazdów.

Podczas ostatniego długiego weekendu ten „rekord” został pobity. Rekordzistą
okazał sie zatrzyman y  w sobotni wieczór 48-letni kierowca samochodu osobowe-
go, któ ry miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

Policja apeluje o rozwagę

Bilans długiego weekendu

 W miniony długi weekend na drogach powiatu strzeleckiego niestety nie odby-
ło się bez p oważnych zdarzeń drogo wych. Po licjanci odnoto wali dwa wypadk i, w
tym jeden z nich zakończył się tragiczn ie. Pierwszy wp adek - pomiędzy miejsco-
wościami Kadłub - Grodzisko (16 sierpnia br.) przed godz. 7:00, gdzie ze wstępnych
ustaleń funk cjonariuszy 23- letni kierowca samochodu opel corsa z n ieustalo nych
przyczyn na pro stym o dcink u drogi stracił panowanie nad pojazdem, z jechał na
pobocze, uderzając w drzewo. W wy niku odniesionych obrażeń mężczyzna został
przewieziony do szpitala. Drugi wypadek (17 sierpnia br.) w Kadłubie przed godz.
11:00 –  ze wstępn ych ustaleń funkcjonariuszy  63-letni kierujący  moto rowerem
podczas wymijania się z samochodem ciężarowym mercedes z nieustalonych przy-
czyn na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i przewró-
cił się uderzając w budynek. W wyniku odniesionych obrażeń ciała motorowerzysta
poniósł śmierć na miejscu. Obecnie policjanci pro wadzą czynn ości pod nadzorem
prok uratury w celu ustalenia szczegółowych  okoliczności t ych zdarzeń.

Strzeleccy policjanci przeprowadzili na  terenie p owiatu strzeleckiego również
szereg działań m.in. prędkości – w trakcie niedzielnej akcji funkcjonariusze skon-
trolo wali 39 pojazdów. W  3 1 p rzy padkach kon tro le  do tyczy ły przekroczen ia
dozwolon ej prędkości.

Apelujemy do  kierowców o zmn iej-
szenie  prędk ości szczególn ie na odcin-
kach , gdzie znajduje się zabudowa m iej-
ska,  wiejska lub przemysło wa, ponieważ
w tych o bszarach wzmo żon y jest  ruch
p ieszych,  a   pr zekroczenia prędko ści
mogą spowodować natychmiastowy sku-
tek w postaci wzrost u zagrożenia. W tej
sy tuacji p rzekroczenie granicy dopusz-
czalnej p rędko ści  na  dobrej drodze o
do sk on ałej widoczn ości, w przy padk u
kierowcy skło nnego do usprawiedliwie-
nia pośpiechu szczególnymi potrzebami
służbo wym i lub o so bisty m i,  st a je  się
wręcz nieodpart ą pokusą.

PAMIĘTAJMY, ŻE !!
niewielka nawet  zm iana warun ków at-
mosferyczn ych, n iedost rzeżon e koleiny
lub zanieczy szczenie  jezdni,  niekorzyst-
ny p rofil łuku drogi stają się przyczyną
tragicznych następstw, któ rych nie by-
łoby przy zachowaniu ograniczenia pręd-
ko ści. Ten  swoisty wy ścig ze śmiercią
jest także powodem dużego wzrostu wy-
padków w takich okresach, jak początki
i końce ferii  szk olny ch, okresów urlo-
powych , wyjazdów i powrotów z wydłu-
żonych weekendów, kiedy chęć wy prze-
dzenia kilku lub kilk unast u pojazdó w w
p op rzedzającym  rzędzie sam ocho dó w
góruje nad rozsądkiem, samochód ważą-
cy 40  ton nawet przy niewielkich pręd-
kościach, swoją masą w mo mencie zde-
rzenia pot rafi wyrządzić ogro mne znisz-
czenia, zderzenie z taką masą nawet przy
n iewielk iej p rędko ści często  nie  daje
szans na przeżycie.

Jedź tak, jak pozwalają warunki

40-lecie nadania praw miejskich
Burmistrz  Kolon owskiego zap rasza na uro czysto ści

24 sierpnia
(Hala targo wa w Ko lonowsk iem)

W p rogram ie:
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O F E R T Y   P R A C Y

S TANO WISKOMIEJ SC E
PRAC Y

WYMAGANIA O C ZEKIWANIA
PRAC O DAW CY:

ASYSTE NT D YREK TORA  SPRZEDA ŻY STRZELCE OP OLSK IE - wykształce nie wy ższe
- bardzo dobra znajom ość pakietu MS Office i urządzeń biu rowych
- umie jętność efektywnej  prac y  pod pr esją
- bieg ła znajomość j . angielskiego

ASYSTE NT/K A Z ARZĄ DU ST RZEL CE P OSLK IE - wykształcenie wy ższe, - znajomość pa kietu MS O ffice
- umiej ętność p lanowania i orga nizacj i pracy
- dyspozycy jność i za angażowa nie w w ykonywa ne obowiązki
- mile widziane  doświadczenie za wodowe na podobnym stanowisku
- bardzo dobra znajomość j . niemieckie go i dobra  j .angielskiego

PRACOW NIK  ADMINI STRACYJNY DY LA KI - wykształce nie wyższe, ochrona środow iska
DS.  OCH RONY  ŚRO DOWI SKA - umiej ętność c zy tania i  rozumie nia przep isów pra wnych

- min. 3 lata doświadczenia
TE CHN OL OG ZAWAD ZK IE - wykształcenie  techniczne średn ie lub w yższe

- dobr a znaj omość komputera
- dobra znajomość j . niemiec kiego lub j . francuskiego

TE CHN OL OG GRODZ ISKO - wykształcenie wyższe techn iczne lub budow lane
- znajom ość branży  ślusarki okiennej , -  dobra zna jomość kom putera
- dobr a znajom ość j . niemieckiego

ASY STEN T/ KA  PREZ ENTE RA- K IERO WCA CAŁ A POL SKA - wykształcen ie śre dnie
- wysoka kultura osobista, komunikaty wność, umiejętność p racy  w zespole,

dyspozycy jność, pr aca przy  kom puterze, - prawo jazdy  kat. B
AGE NT DS. UBE ZPIECZEŃ WOJ.  OPOLSKI E I ŚLĄ SKIE - wykształcenie min. średnie , - komunikatyw ność

- wysoka kultu ra osobista, - prawo j azdy  kat. B
ASYSTE NT HAN DLOW CA WOJ. OPO LSKIE,  ŚLĄSKIE - wykształcenie min. średnie, - praca w  zespole

I D OLNO ŚLĄSKIE - komun ikatywność, - doświadczen ie w spr zedaży  i  negocja cjach
PRZEDSTAWI CIE L HA NDLO WY WOJ. OPO LSKIE,  ŚLĄSKIE - wykształcenie minimum średnie,  - praca w zespole

I D OLNO ŚLĄSKIE - komun ikatywność, - doświadczen ie w spr zedaży  i  negocja cjach
DO RADCA K LIEN TA WOJ. OPO LSKIE,  ŚLĄSKIE - wykształcenie minimum średnie,  - praca w zespole

I D OLNO ŚLĄSKIE - komun ikatywność, - doświadczen ie w spr zedaży  i  negocja cjach
AGE NT D S. O DSZK ODOWAŃ WOJ.  OPOLSKI E I ŚLĄ SKIE - wysoka kultu ra osobista, - prawo j azdy  kat. B

- doświadczenie w  bezpośrednim konta kcie z klientem
PRZEDSTAWI CIE L HA NDLO WY STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie min. zawodowe , - kom unikatyw ność

I OKO LICA W PROMIENIU 30 KM - znajomość programu Excell, - prawo jazdy  kat. B
- dośw iadczen ie zaw odowe w  handle  materiałami budowla nymi

HA NDL OWI EC CAŁ A POL SKA - wykształcenie  min. śr ednie
- mile widziane doświadc zenie w sprzedaży,  negocja cjach
- wysoka kultura  osobista , kreatywność, umie jętność p racy  w ze spole
- gotowość do odbywania podróży  służbowych

NA UCZY CIE L PRZED MIOT ÓW STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie inżynier budow nictwa, - 4  godz. w ty godniu
ZAWO DO WY CH
KON SULTA NT DS. OBSŁUGI  KLIE NTA STRZELCE OP OLSK IE - dobra  dykcja, dyspozyc y jność, w ysoka kultura osobista
3/4 e tatu - znaj omość komputera, -  komun ikatyw ność

- wysoka kultu ra osob ista
KON SULTA NT DS. OBSŁUGI  KLIE NTA STRZELCE OP OLSK IE - dobra dykcja, - znajomość komputera , - dyspozyc y jność

- komun ikatywność, - wy soka kultura osobista
KON SULTANT D O SP RAW STRZELCE OP OLSK IE - miły  ton głosu,  - odporność na stres, - obs ługa komputera
OBSŁUGI KLIE NTA - dyspozycy jność, - umawianie  spotka ń handlowych
SPRZEDAWCA W  DZI ALE STRZELCE OP OLSK IE/ - wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku budow lanym
EL EKT RON ARZ ĘDZ IA ZD ZIE SZ OWI CE - dobra znajomość m ateriałów ogólnobud. i  ich zastosowanie w pr aktyce

- prawo jaz. kat. B, - mile widziane uprawnienia na wózki widłowe spalinowe
- doświadczenie zawodow e min. rok pra cy  w kontakcie z materiałam i ogól-

nobudow lanymi,  wyposażeniem wnętrz i elektronarzędzi lub roczna prak-
tyka w ich sprzedaży  w sklepach ogólnobudowlanych

SPRZEDAWCA W DZ IALE  BUD OWLA NYM STRZELCE OP OLSK IE/ - wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku budow lanym
ZD ZIE SZ OWI CE - dobra znajomość m ateriałów ogólnobud. i  ich zastosowanie w pr aktyce

- prawo jaz. kat. B, - mile widziane uprawnienia na wózki widłowe spalinowe
- doświadczenie zawodow e min. rok pra cy  w kontakcie z materiałam i ogól-

nobudowlanymi i wyposażeniem wnętrz lub roczna praktyka w ich sprzeda-
ży  w  sklepac h ogólnobudowla nych

SPRZEDAWCA – KE LNER/KA STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  spr zedawca,  kelnerka , technik gastr onomii
- aktua lna książe czka zdrowia, - min . 3-letnie doświadczenie zaw odowe

SPRZEDAWCA – D ORADCA KLIE NTA STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie m in. średn ie, - obsługa kompu tera, zdo lności manualne
- komunikatywność, kreatywność, - praca w zespole, - prawo jazdy  kat. B
- doświa dczenie w branży  budowlanej , - dobra znajomość języka ang.

ZA STĘP CA K IEROWNI KA KO LO NOW SK IE - wykształcenie min. średn ie, - obs ługa komputera
- dośw iadcze nie w handlu spożyw czym

SP RZE DAW CA STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  średnie , - podstawowa znajomość e lektryki , oświet lenia
CUKI ERNIK - CIASTKA RZ - PIE KARZ STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie kier unkowe – cukiernik – c iastkarz – p iekarz

- aktualna książeczka zdrowia, - min.  3 lata doświa dczenia
KUCHARZ/ SZE F KUCHNI STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie kierunkowe, - mile widziane doświadcze nie zawodowe
BARMAN/ KEL NER ST RZEL CE O POSK IE - wykształcen ie śre dnie
KUCHARZ / POMOC K UCHE NNA PRO BOSZ CZOWI CE - CHECHŁO - wykształc enie gastr onomic zne

- umie jętność  gotowa nia, pr zy rządzania po traw
- mile  widzia ne dośw iadczen ie zawodowe

BU FET OWY /A PROBOSZCZO WICE- CHECH ŁO - wykształce nie śre dnie, - komun ikatyw ność
- dobr a znajom ość j .angielskiego i j . niemieckiego
- mile widziane  doświadczenie na podobnym stanowisku

KU CHA RZ STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie kierunkowe, - mile widziane doświadcze nie zawodowe
PI EKA RZ UJAZ D - wykształce nie za wodowe - piekarz
KE LN ERKA IZ BICKO - wykształcenie  min. śr ednie, -  wysokie  umiejętności in terpersonalne

- aktualna książeczka sanepid,  - znajomość gwary  śląskiej
- bieg ła znajomość j .n iemieckiego i j . angielskiego

DO ZORCA CH ECHŁ O, P ROBOSZCZOWI CE - wykształcenie zawodowe
- orze czenie o  niepełnosprawności (w s topniu umiarkowa nym)

STRA ŻNIK Z  LICEN CJĄ STRZELCE OP OLSK IE - licencja pracownika ochrony, - prawo jazdy  kat. B
- orze czenie  o nie pełnosprawności

PRACO WNIK  OCHRO NY STRZELCE OP OLSK IE - wyma gana licencja pracown ika och rony
- liczba wolnych miejsc: 3 w tym 1 os. z orzeczeniem o niepełnosprawności

PRACO WNIK  OCHRO NY STRZELCE OP OLSK IE - chęć do pracy, - niekar alność, - dośw iadczenie mile widziane
PRACO WNIK  OCHRO NY STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  min. za wodowe, -  zdolność logicznego myślenia
PRACO WNIK  OCHRO NY STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie m in. średnie, - umie jętność obsługi komputera

- mile widziane  doświadczenie za wodowe na podobnym stanowisku
MA GAZY NIER MIE SZAL NI STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie ś rednie, -  praca w zespole, odpowiedzia lność

- upra wnienia do obsługi wózków widłowych
- mile widziane  doświadczenie na podobnym stanowisku

PRACO WNI K MA GAZ YNO WY OL SZO WA - wykształcenie zawodowe
- gotowość do zdobycia  upra wnień na wózki widłowe  (szko lenie  zapew nia

pr acodawc a)
- mile  widzia ne dośw iadczen ie zawodowe

CI EŚLA UJAZ D - umie jętność wykonywania  szalow ania fundamen tów belek str opów
ST OLARZ- I NFO RMAT YK STRZELCE OP OLSK IE - wykszt. zawodow e- stolar z, - umiej ętność obsługi cen trum obróbczego
EL EKT ROMECHAN IK KO LO NOW SK IE - wykształcenie  w kierunku elektrycznym lub pokr ewnym

- znajomość mec haniki, hydrauliki  i autom atyki
- umiejętność czy tania schematów ele ktrycznych, -  znajomość pne umatyki
- upra wnienia elektroe nergety czne typ  „E”
- mile widziane  doświadczenie na  stanowisku elektryka

KIE ROWCA  W RU CHU MIĘDZ YN. UE,  UKRA INA - wykształcenie zawodowe lub ś rednie, - komunikatywność, zaradność
- prawo jazdy  kat. C+E, - kurs na pr zewóz rzeczy
- min. rok dośw iadczenia zawodowego
- dobra znajomość j . niemieckiego, mile  widziana angielskiego i  rosy jskiego

KIE ROWCA KAT. C+E WOJ. OP OLSK IE - wykszta łcenie min. zawodowe, - p rawo jazdy  ka t. C+E,
- mile widziane uprawnien ia HDS i  doświadc zenie

KI EROW CA C+E UN IA - prawo jazdy  kat. C+E
TRAKT ORZYSTA KROŚNI CA - prawo jazdy  kat. T
KI EROW CA CIĄGN IKA SIOD ŁOWE GO STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie zawodowe  lub średnie, - prawo jazdy  kat. C+E

- dośw iadczen ie dobr ze widziane

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

Proje kt jest f inansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regiona lnego
w ram ach Programu Operacyjnego Pomoc Tec hniczna 2007-2013  we współpracy

z Min isterstwem  Rozwoju R egionalnego oraz ze  środków budżetu państwa.

Wakacje z Lokalnym Punktem
Informacyjnym o Funduszach Europejskich.

Dni Otwarte Umowy Partnerstwa
Sza nowni Państwo,
info rmujemy, iż trwają kon sultacje społeczne zapisów projektu Umowy P art-
nerstwa. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunkó w interwencji
euro pejskich funduszy strukturalnych w latach  2014-2 020.
Do udziału w konsultacjach zachęcamy wszystkich zainteresowanych, a w szcze-
góln ości przedstawicieli samorządó w teryt orialnych, part nerów społeczno -go-
spo darczych , administracji rządowej, organizacji po zarządowych i środowisk
ak ademickich.
Uwagi/propozycje/opinie do zapisów projektu Umowy Partnerstwa można zgła-
szać “do 3 0 sierpnia 201 3 r. p op rzez form ularz  on -line (h ttp s://ko nsult a-
cje .mrr.gov.pl/)  oraz “za pośredn ictwem Punktó w Informacyjny ch Funduszy
Euro pejskich w województwie opolskim (dane ko ntaktowe punkt ów dost ępne
są na st ronie: htt p://rpo.op olskie.pl/rpo/index.php?id=926 1).
Jednocześnie informujemy, iż 28 sierpnia 2013 r. odbędą się Dni Otwarte Umo-
wy P artner stwa, p odczas których możliwe będą indywidualn e konsultacje  ww.
do kumentu.  Ko nsultacje  rozp oczn ą się o  godz. 1 4:0 0 w sali  nr  6 Centrum
Szko leniowo -Konferencyjny m „Ostrówek”, przy ul. Piast owskiej 14 w Opolu
i będą prowadzone przez konsultantów Głównego Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich w Opolu oraz pracown ikó w Depar tam entu Ko ordynacji
Programów Operacyjnych  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Opolskie-
go .

W lipcu i sierpniu Lokalny P unkt Informacyjny (LPI) o Funduszach  Europej-
skich  we wspó łpracy z  gazetą lokalną Strzelec Opolski p rowadził szereg akcji
info rmacyjno -promocy jnych. Co tydzień odwiedzaliśmy  inną gm inę. Byliśmy
w Rozmierzy, Do lnej,  Ligocie Czamboro wej, Kotulinie, W ierch lesiu,  Stanisz-
czach Wielk ich, Zawadzkiem, Starym Ujeździe. Każde miejsce ch odź inn e to
takie  samo  po d względem serdeczn ości i  ch ęci do wspó ln ych  zabaw, któ re
umilała n am wsp aniała  słoneczna p ogoda.  Praco wnicy LPI przygoto wali, bo-
wiem szereg konkursów, zabaw dla najmłodszych i tych tro chę starszych. Były
zabawy drużyno we z balonami, głuchy telefon, malowan ie Syr iusza masko tki
Unii Europejskiej, a dla starszych rebusy, krzyżówki, wykreślanki, testy wiedzy
na temat Unii Europejskiej. Wszyscy zaangażowani we wspólną zabawę otrzy-
mywali gadżety unijn e, notesy, długo pisy, k siążki, kolorowanki, teczki.
W trakcie trwania akcji wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z konsultacji
bezpośrednich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych w zakresie otrzy-
mania  wsparcia  ze środk ów Unii Europejskiej oraz zwrotnych źródeł fin anso-
wania na realizację  własnego projektu.

Monika Sętkiewicz-Dusza

Koło Miasto Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzelcach
Opolskich wraz z Referatem Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Strzelce Opolskie

organizuje  dla m ieszkańców gminy

w dni u 31 sierpnia (so bota)
SPŁYW KAJ AKO W Y DO LINĄ MAŁEJ  PANWI

z Zawadz kiego  do Kolon owski ego

Koszt własny : 25 zł od osoby (miejsce w kajaku)
przejazd i ubezp ieczenie po krywa Urząd Miasta, o gnisko i po częstunek zapew-
nia związek

zapisy do 29 sierp nia w biurze Koła,
ul.  Krak owska16,

wtorki i czwartki 9 -12.00
oraz w biurze Referatu Spo rtu, Hala sportowa, pl. Żeromskiego

wyjazd: 31. 08.2 013, godz.  9.00
z park ingu przy ulicy Park owej.

Przewodniczący
koła  „Miasto” J.Wnuk
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Na razie do Cent rum Kszt ałcen ia
Zawodowego i Ustawicznego trafił sprzęt
za połowę tej kwoty. I t o właściwie w
większości jest sprzęt „drobny” – t en
cudzysłów wyraźnie podkreśla dy rektor
Halina Kajst ura , bo na tę  najbardziej
oczekiwan ą no wo czesn ą pro dukcyjną
o brabiarkę,  sterowaną n umery czn ie ,
trzeba będzie jeszcze poczekać do poło-

wy października. Ale to, co już znalazło
się w szk ole  ro bi wrażenie. To będzie
nowa jako ść.

Tym czasem w szko le t rwa wielkie
przygotowanie do początku roku szkol-
nego. I nie są to wyłącznie zmiany ko-
smet yczne, bo niek tóre po mieszczenia
zostały przebudowane, w innych wymie-
niono posadzkę, a całą szkołę pomalo-
wano .

Kiedy  zleco no  wy cenę p lano wa-
nych prac, okazało się, że szkoła będzie
mogła o tym tylko pomarzyć. Wszyst-
ko  wy cen ion o n a p onad 1 30 tysięcy.
Kwota astronom iczn a. Szko ła m usiała
sobie poradzić inaczej.
- Do tych zmian zaczęliśmy się przy-
got owywać już w styczniu - m ówi dy-
rek tor Kajstura – a  kiedy okazało się,
że nie będzie nas stać na zlecenie wszyst-
kich prac na zewnąt rz, postanowiliśmy
wy ko nać więk szość z  n ich  syst em em
gospodarczym. Nie by łoby t o możliwe
bez t ak ich  ludzi, jak  n p. pan  Waldek
(właśn ie w warszt acie  samoch odowym
wy mien ia zamki w drzwiach ), a  tak że
oraz pan  P iot r i  pan Henryk . Szko łę
malują skazani. Trwają też drobne pra-
ce w toaletach, bo Sanepid już pogroził
palcem, ale na grun towną modernizację
kanalizacji nas nie stać, staramy się jed-
nak wy mien ić  m ałe rurk i,  o dświeżyć
po mieszczen ia,  bo nap rawdę aż wst y-
dziliśmy się tych p rzybytków. Niektóre
prace jednak  musieliśmy zlecić  na ze-
wnątrz, np. całą elektrykę i montaż bra-
my  wjazdo wej do  war szt atu sam och o-
dowego, posadzka też została tu zmie-
niona, a urządzenia służące diagnostyce
po jazdów już są na swoich m iejscach.
Ty lko je p odłączyć do prądu i zaczną
działać.

W pracowni fryzjerskiej już jest 8
stanowisk. Nie jakichś tam urządzanych
ad h oc,  a le w pełni profesjon aln ych,

Komputery na metry, czyli sprzęt za milion
wyp osażon ych jak w n ajnowo cześniej-
szy m salo nie. T u nawet słowo „zak ład
fryzjer ski” n ie będzie p aso wać, tylko
właśnie „salon”.  Bo wszystko  jest tu z
górnej półki, poczynając od foteli klien-
tów, przez lustra, suszarki, szczotki, do
pelerynek i wałków. Nie licząc oczywi-
ście m odeli główek  jako podstawowych
po mocy  praktycznych.

- Do  tej po ry n asi ucznio wie prak-
tyczne umiejętn ości zdo bywali właści-
we wyłącznie podczas praktyk w zakła-
dach. Na miejscu, w szk ole,  uczyli się
głównie teorii fryzjerstwa. Teraz będzie
zupełnie inaczej, cieszy się dyrektor Kaj-
stura. – Być może w przyszłości uda się
otworzy ć ten profil  kształcenia  na po-
ziomie technikum, na razie mamy go w
szkole zawodowej, ale rozszerzam y też
kursy dla do rosłych , bo widać tu spore
zaint eresowanie fryzjer stwem. Od 1.09
września rusza bezp łatny Kwalifikacyj-
ny Kurs Zawodowy dla dorosłych „Pro-
jek towanie fryzur”

Podobnie będzie z kształceniem me-
chanikó w samocho dowy ch. W CKZiU
do tej pory uczyli się teorii, praktyki –
w zakładach. Teraz wszystkiego będą się
uczy ć w szk ole. A skąd samochody, na
któ rych przyszli spece będą poznawać
tajniki m echaniki?
- Zwracamy się do różnych firm, nie-
kt óre bezp łatn ie p rzek azują nam uży-
wane pojazdy z przeznaczeniem na cele
kszt ałcenio we – mówi dyrek tor.
Wchodzimy do kolejnych sal. Wszędzie
widać nowe komputery. Właściwie moż-
na by je mierzyć na metry,  jak kiedyś
książk i. Teraz w CKZiU jest ich 27 0.
Niestety, nie wszystkie to nówki, jak te
poustawiane w niektórych pracowniach.
I jak ąś część z  tych n a stan ie szko ły
trzeba będzie zezłomować, bo  to takie
starocie. O ile w tym przypadku można
powiedzieć, że p rzynajmniej część no-
wych komputerów zastąpi star e, to nie
ma o tym mowy w przypadku pozosta-
łego wyposażenia, jakie trafiło i trafi do
szko ły w październ iku.
- Zaczyn amy nowy etap w kszt ałce-
niu.  Wiąże się to n ie tylk o z wprowa-
dzeniem nowej podstawy programowej,
ale także z realizacją naszej wizji szko-
ły.  Przy n iżu dem o graficzn y m t ak a
szkoła jak nasza musi nieco inaczej funk-
cjonować n iż jeszcze do niedawna, kie-
dy to zjawisko nie było tak mocno od-
czuwaln e.

Marta Gó rka

Kiedy powstało Centrum  Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego, wiado-
mo było, że musi być to szkoła oferująca najwyższe standardy kształcenia. Kadra
to jedno, drugie – wy posażenie szkoły na takim  poziomie, który  to umożliwi.
Zarząd Powiat u zdecydował o mo żliwości skorzystania z ubiegania  się o środki
unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-
2013 w ramach działania 5.1. Udało się powalczyć i… wygrać. Zastrzyk ponad
miliona złotych dla jednej szkoły to  bardzo, bardzo dużo.

Nazwa projektu: „Zakup wyposażenia, w ty m sprzętu k omputerowego oraz
oprogramowania, przeznaczonego do celów dydaktycznych dla Cen trum Kształ-
cen ia Ustawicznego  w St rzelcach Opolsk ich”.  (umo wy nr  RPOP.05.0 1.01-16-
005/12-00 z dnia 05 .12.2012 r.).
Wa rtoś ć projek tu doty chcz asowa:
Cał kowita wartość projektu:  1 04 6 486 ,25
w tym:
dof inans owani e: 88 9 32 7,66 zł (8 5%)
wkła d włas ny: 156  940,1 8 zł (15%)
kos zty ni ekwal ifikowane: 218,41  zł

Po przetargu okazało się jednak, że sprzęt okazał się droższy niż zakładano,
a całkowita wartość projektu przekroczy 1,1 mln zł. Jak to projektach dofinan-
sowanych ze środków unijnych bywa – dodatkowy koszt obciąży budżet Powiatu
St rzeleck iego. W ciągu najbliższych  2 tygodnia zapewne zostan ie podp isany
anek s w tej sprawie.  Poniżej przedst awiamy zaktualizowane kwoty.

Wartość projektu po podpisaniu aneksu:

Cał kowita wartość projektu:  1 10 3 766 ,99
w tym:

dof inans owanie : 889  281,76 zł (80,6 0%)
wkł ad wła sny: 2 14 045 ,49 zł  (19,4 0%)
kos zty ni ekwal ifikowane: 439,74  zł

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastrukt ura spo-
łeczna i  szko lnict wo wy ższe,  Działania  5.1 Wsparcie infrastrukt ury edukacyj-
nej,  Poddziałania 5.1.1 Wsp arcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej  w ra-
mach  Regio nalnego Programu Op eracyjnego Województwa Op olskiego na lata
200 7-2013 , wspó łfinan sowanego z Europejskiego  Funduszu Ro zwoju Region al-
nego .

W dniu 15 .07.2 013 r. podp isano  umowę nr 1 68/20 13 z firmą CUBE.ITG
Spółka Akcyjna z siedzibą 51-116 Wrocław, ul. Wołowska 6 na realizację zada-
nia pn.: „Dostawa wyposażenia,  w tym  sprzętu komp uterowego oraz opro gra-
mo wania, p rzeznaczon ego do celó w dy dakt ycznych  dla  Centrum Kształcen ia
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” n a kwotę 1  088 766 ,98 zł brutto

Warto było walczyć
o TAKĄ kasę!

8 profesjo nalnych  stano wisk fryzjerskich

Szko łę malu ją ska zani

Nowoczesny warsztat samo chodowy z u rządzeniam i do p ełnej diag nostyki pojaz-
dó w

Pierwszy samochód na no wym podnośniku,  czyli pierwsza próba przed rozruchem

Kom putery na metry

Te n owoczesn e pulpity trafią do pracowni mechatro niki
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- Nie ma jakiejś jednej przyczyny. To
raczej splot kilku czynników sp owodo-
wał taki st an rzeczy.
- Ja kich?
- Na pewno nie pomogło nam otwo-
rzenie gmin nej k omun ikacji autobuso-
wej w Zawadzkiem, czyli uruchom ienie
połączeń z Krupsk im Młynem . Mó wi-
łem o tym na spotkaniu z burmistrzem,
na spotkaniu z przedstawicielami Rady
Miejskiej w Zawadzkiem. I to już wtedy,
kiedy już mniej więcej wiedzieliśmy, że
sporo młodzieży wybiera się do innych
miast. Mniej uczniów w pierwszych kla-
sach, to splot k ilku czynn ików.
- Z dru gie j strony  – tru dn o z a-
mk nąć mias to i  na kaza ć: m usicie
uczyć się  w Zawadzkiem. To już nie
te  cz asy.
- Jasne, że nie. Ale trzeba jednak brać
p o d uwagę pewn e uwarun ko wania ,
zwłaszcza gdy dotyczą własnej gminy. I
przy pom nę – to  ty lko  jedn a z p rzy-
czyn. Za to wielce wymowna.
- Jak to?
- P op rę t o  fak t am i.  P ro cen t owy
udział absolwentów gimnazjum z bardzo
dobrymi wyn ikam i egzaminów gimn a-
zjalnych, k tórzy wy brali nasze liceum

Mniej uczniów w pierwszych klasach
nie zmienił się w stosunku do poprzed-
nich lat, ale… Z 13 absolwentów gim-
nazjum w Żędowicach do  naszego Ze-
społu Szkół trafiło 4 – dwóch do liceum
i dwóch do ZSZ; z 63 absolwentów gim-
nazjum  w Zawadzk iem –  3 1 wybrało
nasze liceum, a 10 – naszą Zasadniczą
Szkołę Zawodową; z Kielczy na 13 ab-
solwentów ZSP w Zawadzkiem wybrało
4, w tym – 2 LO, a 2 – ZSZ. Liczyliśmy
na więcej.
- Część z  nich na pewno  wybra-
ła kierunek Śląsk, skoro w gminie
Zawa dz ki e  z  uruch om i on ych  o d
l uteg o 20 12  a utobus ów do Krup-
s ki e go  Mł yn a  k o rz y sta k aż deg o
dnia w roku szko lnym ok. 120-130
osób. Jeszcze jak ieś inne przyczy-
ny ?
- Mo że wró ćm y jeszcze do  p ewn ej
zaszłości – gdyby udało się w Zawadz-
kiem k ilk a lat t emu połączyć gimn a-
zjum z liceum ogólnokształcącym, był-
by t o naturalniejszy ruch niż połącze-
nie  szko ły kształcącej w profilach za-
wodowy ch z ogólnok ształcącą. Nie do-
szło do tego z powodów, które na takiej
decyzji nie powinny zaważyć,  a jednak

dok. ze str. 1

Dzieci zaprosimy na warsztaty do te-
atru lalek, zajęcia w Krainie Fantazji, i do
kina na bajeczki. Niezwykłą atrakcją bę-

Będzie się działo!

dzie mobiln e p lan et arium i labo rat o-
rium, gdzie będzie można obejrzeć bar-
dzo spektak ularne efekty doświadczeń
chemicznych i fizycznych. Przewidzie-
liśmy t akże zabawy dla całej ro dziny i
„małe co nieco” do przekąszenia.
Nieco star szych  i całkiem  do rosły ch
również zaprosimy na poczęstunek, ale
nie on będzie stanowił o jakości popo-
łudnia spędzonego w nowym o biek cie
przy ul. Dworcowej w Strzelcach Opol-
sk ich.  Przek ąska zaserwowana zost a-
nie po koncercie muzyki filmowej Ka-
rola Lipińskiego-Brańki oraz Son i Le-
wosiuk, n a który we wrześn iowym nu-
merze „P owiatu Str zeleck iego” poja-
wią się  bezpłat ne zapro szen ia -  w su-
mie będzie ich aż 150!

Za darm o zapraszamy  na projek-
cję pełno metrażowego filmu w ramach

projekt u „Opo lskie  No we Ho ryzon ty
Filmowe”, a także dwa koncerty  - mu-
zyki filmowej i znanego zespołu grają-
cego „śląskie szlagry ”. Będą też co raz
pop ularn iejsze gry planszowe,  a nawet
„szachy Wikin gów”. Zap rosimy t eż na
wirtualne spacery – w bardzo  malowni-
cze i interesujące zakątki, n a wern isaż
akwarel Michała Jasiewicza i na  wysta-
wę związaną ze Świętem Ch leba.

Czwar t e już z  k olei „P owiat owe
Święt o Chleba.  Pik nik  Ro dzinny ”  to
jak zawsze mieszanka miłej i przyjem-
nej zabawy dla najmłodszych i tych nie-
co starszych. Zapraszamy w niedzielę 6
p aździern ika do st r zeleck iego park u
Miejskiego. Tradycyjnie rozpoczniemy
korowodem  prezentującym najpiękniej-
sze ko ron y żn iwn e z całego P owiatu
Strzeleckiego, a po tem już tylko pozo-
staje zabawa. Do łez rozbawi nas znany
z telewizji śląski  in struktor  jazdy sa-
mochodem, a w tan muzyki porwie nie-
ban alnej uro dy p rawdziwa gwiazda ślą-
skiej sceny muzycznej - Teresa Werner.
Na wieczór  szykujemy muzyczn ą nie-
spodziankę wysokich lotów, zakończoną
k olo rowy m  wy buch em.  Najm łodsi
uczestnicy  pikniku w ekologicznej wio-
sce poznają florę i faunę powiatu, a  po
przygody udają się do Indian  osiedlo-
ny ch  t uż przy  ruin ach str zeleckiego.
Nasi powiatowi piekarze i cukiernicy jak
zwykle  ugo szczą nas swoim i wy piek a-
mi, a w punk tach gast ro no miczny ch
będzie można się zaopatrzyć w bardziej
konkretne posiłki czy napoje. No i tra-
dycyjnie przyjedzie karuzela, która roz-
kręci park  wesołymi dźwiękam i i kolo-
ram i.

Na koniec można powiedzieć jedno – będzie się działo!

dok. ze str. 1

Tak było w zeszłym ro ku na Święcie Chleba

Karol Lipiński-Brańka zaprasza na kon-
cert muzyk i film owej

Na o s ta tn ie j ,  l i pco we j,  s es j i
Rady Powia tu  za pa dła  decy zja o
na dan iu w pa źdz iernik u sz koł om
wchodzącym w skład Zespołu Szkół
Specja lnych w Kadłubie  imie nia s.
Zo fii  Mo roz  (u rocz ystość na dan ia
odbędzie  się  14  paźdz iernik a).

Chyba niewiele osób nie związanych
z Kadłubem w ogóle wie, kim była przy-
szła  patro nka.

A była osobą, której życie mogłoby
stanowić kanwę filmu. Wiele w nim ta-
jemnic.

Kiedy się urodziła? Prawdo podo b-
nie w roku 1916. Gdzie? W Bydgoszczy
lub na pograniczu dzisiejszej Litwy i Bia-

§ 1
Z dniem 14 października 2013 r. nadaje się imię s. Zofii Moroz szkołom wchodzą-
cym w sk ład Zespołu Szkół Specjalnych  przy Domu Pomo cy Społecznej w Kadłu-
bie:
1 ) Szko le Podst awowej Specjaln ej przy Domu Po mocy Spo łecznej w Kadłubie;
2 ) Gimn azjum Sp ecjalnemu przy Domu Po mocy Spo łecznej w Kadłubie;
3 ) Szkole  Specjalnej Przysposabiającej do Pracy p rzy Domu P omocy Społecznej

w Kadłubie.

§ 2
Ustala się pełne nazwy szkół, o których mowa w § 1 w nast ępującym brzmieniu:
1 ) Zesp ół Szk ół Specjalny ch Szk oła Podstawowa Specjalna przy Domu Po mocy

Społecznej im.  s. Zofii Moroz w Kadłubie, ul. Zamkowa 5;
2 ) Zespół Szkół Specjalnych Gimn azjum Specjalne przy Do mu Pomocy Sp ołecz-

ne im. s. Zofii Moroz w Kadłubie, ul. Zamkowa 5;
3 ) Zespół Szk ół Specjalny ch Szkoła Sp ecjalna Przy sposabiająca do Pracy przy

Domu Pomo cy Społecznej im.  s. Zofii Moroz w Kadłubie, ul. Zamkowa 5.

§ 3
Akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych przy Do mu Pomocy Społecznej, a
tak że szkół wcho dzących w sk ład Zespo łu, uwzględniające zm iany wpro wadzone
nin iejszą uchwałą stanowią:
Załącznik Nr 1 – akt założycielski Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy
Społecznej w Kadłubie
Załącznik  Nr  2 – ak t zało życielski Szko ły Podstawowej Specjaln ej przy  Do mu
Pomocy Społecznej im. s.  Zofii Moroz w Kadłubie
Załącznik Nr 3 - akt założy cielski Gimnazjum Specjalnego  przy  Dom u Pom ocy
Społecznej im. s. Zo fii Moroz w Kadłubie
Załącznik Nr 4 -  akt założycielski Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
przy Domu Pomocy Społecznej im. s. Zofii Moroz w Kadłubie

§ 4
Wyko nanie uchwały powierza się Zarządowi Powiat u Strzeleckiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 października 2013 r.

Tajemnice
Marii od Serafinów

łorusi. W jakiej armii służył jej ojciec i
gdzie  zgin ął po dczas I wojny świat o-
wej? Nie wiadomo. Dlaczego mała Zo-
fia znalazła się z matką, Teodozją Mo-
roz, w By dgoszczy podczas wojny pol-
sk o-bo lszewickiej? Nie wiado mo . Co
stało się z jej rodzeństwem? Nie wiado-
mo.  Czy przybrani rodzice, Teodora i
St anisław Paszke, k tó rzy  zabrali  ją  z
sierocińca s.s. szarytek, byli z nią spo-
krewnieni? I czy rzeczywiście list  przy-
branej mat ki do Hitlera mógł się przy-
czynić do zwolnienia jej z obozu w Ra-
vensbrück w 1 94 2 r. , gdzie  t rafiła  w
roku 1941, po oskarżeniu jej o działal-
nie na szkodę Rzeszy Niemieckiej? Nie-

wiadom ych  zwią-
zanych z jej mło-
dym i la tami jest
więcej. Wiadomo,
że była  harcerk ą,
ale czy
Dlaczego w ro ku
1 9 56 ,  a więc w
dość zaawansowa-
nym wieku, tr afi-
ła do Zgromadze-
n ia  Sió st r Fran -
ciszk anek Misjo-
narek Maryi? Po
o błó czyn ach,  w
rok u 195 7, przy-
brała  im ię Marii
o d Seraf inó w.
Śluby  wieczyst e
złożyła w 1962 r.,
a trzy lata później
t raf iła do Dom u
Op ieki Carit as w
Kadłubie. Była tu
blisk o  2 5  la t .
Dzięki niej Dom w
Kadłubie  zmien ił
się n ie do po zna-
nia.

W kolejnym nume-
rze – więcej o syl-
wetce s. Zofii Mo-
ro z.S. Zofii Moroz z wychowan kami w Kadłubie,  1983 rok

Z uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego
w sprawie nadania imienia

S. Zofii Moroz szkołom specjalnym
w Kadłubie:

stało się inaczej. Ze szkodą dla szkoły i
dla gminy. Niektórzy uczniowie wybie-
rający kształcenie zawodowe nie zdecy-
dowali się na naukę w naszym Zespole,
bo  st wierdzili,  że wym agania  będą dla
nich zbyt wysokie i nie dadzą sobie rady.

Ale z drugiej strony – zauważyć trze-
ba, że niekt órzy wy bierają szkoły ze
względu na ich renomę. Przykładem jest
wy powiedź rodzica „a moja to chodzi
do Dwójki”. Tyle, że z samego chodze-
nia  do „Dwó jki” nic nie wynik a.  Niż
demograficzny sprawił, że nawet w du-
żych miastach łatwo się dostać do szkół,
które jeszcze kilka lat wstecz ustawiały
kandydato m wysoko poprzeczkę punk-
tową. Dziś o punktach  nikt nie mó wi,
wszystkie szkoły biorą wszystkich. I do
akcji r ekrutacyjnej w gimnazjach przy-
stępują  z p ełny m rozmach em, jeżdżąc
na spot kania  do wielu ośrodków. My
zresztą czynimy podobn ie, ty le że za-
pewne na skromniejszą skalę. Ostatecz-
nie  jedn ak dziś rzeczywiście  mamy  do
czynienia efektem domina: każdy czyn-
nik osobn o i wszystk ie wspó lnie oraz
niż demograficzny spowodowały, że dziś
jest, jak jest.

Marta Gó rka
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Zastrzegamy sobie prawo skrac ania
teks tów. M ateria łów

nie zamówionych  nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO ME DIA”

45-125 O pole, ul. Skła dowa 4,
tel. 77/4428008,  fax 77/4428009

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie
tel. 77  4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzel ceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta. onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 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. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzel ce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

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  720
Wydział Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

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.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowar zysze nie
Diabetyków

Koło  Powia towe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402

O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZĄD PRACY

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01

e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

STANOWISKOMIEJSCE PRACY WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

KIE ROWCA KAT. C+E TRASY - prawo jazdy  kat . C+E, kurs na
MI ĘDZ YN ARO D. prze wóz rzeczy

- dobr a znajom ość j . niemieckiego
KI EROW CA C+E POL SKA/ UE - wykształcenie zawodowe

- dyspozy cy jność
- doświadc zenie zawodowe

KIEROWCA KAT. C STRZELCE OP OSLK IE - wykształce nie min . zawodowe
I PRA CA W TERENIE - komunikatywność, - kierowca kat. C

- obsługa HDS, - kompletne dokumenty
- dośw.  jako kier owca ciężarowy

KIE ROWCA  W RU CHU TRASY - wykształcenie zaw. lub śr ednie
MI ĘDZ YNA RO DOW YM MI ĘDZ YN ARO D. - prawo jazdy  kat. C+E

- kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane dośw. zaw odowe

PRZ YUCZ ENIE  DO ZAWO DU ZAWAD ZK IE - przy uczenie do wykonywania p racy
SPAWA CZ w zaw odzie spawacz
ŚL USA RZ STRZELCE OP OLSK IE - wykształce nie za wodowe , średnie

- zna jomość  ry sunku tec hnicznego
- prawo jazdy  kat. B, - dośw. 3 lata

ŚLU SARZ -  SPAWACZ STRZELCE OP OLSK IE - wykształce nie za wodowe , średnie
- zna jomość  ry sunku tec hnicznego
- upraw. na spawanie metodą TIG, MAG
- prawo jazdy  kat. B,
- min. 3 lata doświadczenia

ŚL USA RZ RA SZO WA - wykształcenie zawodowe
- umie jętności  w zawodzie ślusarza
- upra wnienia spaw alnicze MIG- MAG
- doświa dczenia min.  5 lat

SPAWA CZ STRZELCE OP OLSK IE - uprawn ienia pona dpodstawow e MAG
- min. 3 lata doświadczenia

SPAWA CZ OP OLE GROSZOWI CE - spaw anie ac ety lenow o – tle nowe
– BŁ OTNICA  ST.

SPAWACZ MIG-MAG ZAWAD ZK IE - wykształcenie zawodowe
- zna jomość  ry sunku tec hnicznego
- spa wanie metodą MIG- mag

MU RA RZ ZAWAD ZK IE - prac a sezonowa
PRACO WNI K BU DOW LAN Y/ NA T ERENIE BUD. - umiejętności budowlane
DE KA RZ
MU RA RZ NA T ERENIE BUD. - wykształce nie zaw odowe specja lnoi

- umiejętności budowlane
PRACOW NIK PRO DUKCJI STRZELCE OP OLSK IE - zdo lności  manua lne

- umie jętność współpra cy  w zespole
- zaa ngażowan ie

PO MOCN IK OPE RATO RA STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  min. śr ednie
- praca  na produkcji

PRACOW NIK  FI ZYCZ NY STRZELCE OP OLSK IE - praca  na produkcji – podawanie  pły t
do fol iarki

SO RTO WANI E WARZ YW DA NI EC - aktua lna książeczka zd rowia
PA KOWA CZ TOWA RU OL SZO WA - wykształc enie podsta wowe,  mile wi-

dzia ne śre dnie
- umiejętność kompletowania wg zamó-

wień
PRACOW NIK PRO DUKCJI OL SZO WA - zdo lności  manua lne

- spr awność, dy spozycy jność
- wysoka motywacja , zaangażowa nie

PRA COWN IK H ALI P RODU KCYJNEJ STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie zawodowe
OP ERAT OR W ÓZKA  WID ŁOWE GO OL SZO WA - wykształcenie zawodowe

- wymagane uprawnienia do prowadze-
nia wózków jezdniowych

- mile  widziane doświadczenie
OP ERAT OR W ÓZKA  WID ŁOWE GO STRZELCE OP OSLK IE - wykształce nie min . zawodowe

- upr awnien ia na  opera tora wózka wi-
dłowe go

- dośw iadcze nie mile widziane
PRACOW NIK SORT OWAN IA STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie zawodowe
RE CYK LIN GU - mile widziane uprawnienia na obsługę

ładowar ki
SPE CJAL ISTA DS. TECHN ICZN YCH STRZELCE OP OLSK IE - wykszt . min. śre dnie techn iczne

- umie jętność kier owania  zespo łem
- znajomość MS O ffice
- upra wnienia elektryczne  „E”
- upr awnienia  na wózki widłow e mile

widzia ne
- doświadczenie na podobnym stanowi-

sku m ile widziane
- dobr a znajomość j .a ngielskiego

MO NT ER STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  zawodow e lub śr ednie
- zna jomość  ry sunku tec hnicznego
- prawo jazdy  kat. B
- min. 3 lata doświadczenia

TE CHNO LOG  NO RMISTA STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie w yższe - budowa
- KO NTROLE R JAKO ŚCI maszyn, spaw alnic two

- um ieję tność c zy ta nia ry sunku  tec h-
niczne go

- dośw iadcze nie konstrukc je spa wane
AU TOMAT YK LE ŚNI CA - wykształcenie techniczne ze znajomo-

ścią zagadnie ń automa tyki
- mile w idziane up rawnienia SEP E1
- obs ługa komputera
- dobra znajomość j . angielskiego

KO NSTRU KT OR STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie wyższe techniczne – bu-
dow a maszyn

- doświadc zenie zawodowe
- znajomość  AutoCad Mechanikal 2009

oraz Inventor  2010
KON TROL ER JAKOŚCI STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie wyższe techniczne – bu-

dow a maszyn
- doświadczenie w kierowaniu zespołem

pr acow ników
- znaj omość j ęzyka n iemieckiego

OP ERTA OR T RAKA  TAŚMOWE GO KO LO NOW SK IE
OP ERAT OR H DS STRZELCE OP OLSK IE - upraw nienia do obsług i HDS

- doświadc zenie zawodowe
EL EK TRYK ZD ZIE SZ OWI CE - ważne świadectwo kwalifika cy jne E i

pomia ry
- dośw iadcze nie mile widziane

HY DRA UL IK WOJ. OP OLSK IE - wy kształce nie zawodowe
- prawo jazdy  kat . B mile widziane

 Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

że w dniu 30 października 2013 roku o godzinie 9.oo
w siedzibie St arostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w  pokoju nr 114,

odbędą się rokowania

w celu sprzedaż y nie ruchom ości Powiatu Strz elecki ego, położo nej w Za-
wadzk iem przy u l. O polsk iej nr 2, zabudowan ej dwoma budynkami byłej
sz koły  zawodo wej zrea lizo wan ymi w 19 68 roku : dwukon dyg nacy jnym  o
pow. użytk. 1219,35 m2  i   trzykondygnacyjnym o pow. użytk.  2354,31 m2 .

Nieruchomość oznaczona jest numerami działek: 416/1, 416/7 i 370/2  o łącznej
powierzchn i 3,1178 ha, karta mapy 2. W planie zagospodarowania przestrzennego
nieruchomość oznaczona jest jako tereny usług oświaty, a działka nr  370/2 wraz  z
częścią działk i nr 416/1 (łącznie pas o szerokości ok. 5 metrów wzdłuż ulicy Opol-
skiej), ozn aczona jest sy mbolem 1/2 KDG – ter en układu komunikacyjnego, ulica
Op olsk a.

Nieruchomo ść jest   wp isana w księdze wieczy stej nr  OP1 S/00 009 498/8, bez
obciążeń.

Obecnie nierucho mość znajduje się w t rwałym zarządzie Zesp ołu Szkół Ponad-
gimnazjaln ych   w Zawadzk iem  z siedzibą przy ul.  Krót kiej n r 1 . W  p rzy padku
wyłonienia naby wcy nierucho mości trwały  zarząd zost anie wygaszo ny.

Pie rwsz y przeta rg n a sprzedaż n ieruchomo ści został przeprowa dzon y w
dniu 31 października 2012 roku, a drugi - w dniu 30 kwietni a 2013 roku.
Cena  wywoła wcza n ierucho mości –  1 750  000,00  zł.

Przed przystąp ieniem  do rokowań , w t ermin ie do dnia 25 października 2 013
roku należy wpłacić zaliczkę w kwocie 87 500 ,00 zł tyt ułem zabezpieczenia kosz-
tów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, na konto Starostwa Powiatowe-
go w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy  Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie,
na rachunek nr 52 8907 1 089 2002 0090 0007 0006.

Zabezpieczenie wpłacone przez uczestnik a rok owań,  który rok owania wygra,
zalicza się na poczet cen y naby cia n ieruch omości, a w przy padku odstąpienia  od
zawarcia umowy w term inie wsk azanym przez sprzedającego – przepada.

Pisemne zgłoszenie  udziału w rokowaniach składa się  do dnia 25 paź-
dziernika 2013  r. w kan celarii S tarostwa , w zamkn iętej kopercie , z  dopi-
skiem n a kopercie  : „ Rokowania na sprzedaż nieruchomości poło żonej w
Zawadzkiem prz y ul. O polskiej n r 2”.

Zgłoszenie win no zawierać :
1 ) imię, nazwisk o, adres lub nazwę firmy z  jej siedzibą
2 ) dat ę sporządzen ia zgłoszen ia,
3 ) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrze-

żeń
4 ) propono waną cenę i sposób jej zapłaty
5 ) kopię  dowodu wp łaty zaliczki.

Nabywca ponosi także koszt wyceny nieruchomości w kwocie 1 499,37 zł oraz
koszty związane z  zawarciem um owy.

Sprzedaż nieruchomo ści jest zwolnion a z podatku VAT n a po dstawie art.  43
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 5 4 poz.5 35).

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wy brania nabywcy
nieruchom ości.

Bliższych informacji możn a zasięgnąć w Wydziale  Geodezji, Kar tografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, pokó j nr 110,  telefon n r  77-4401 -740.

Zdjęcia nieruchomo ści do stępne na stro nie int ernetowej Powiatu St rzeleck iego
www.powiatstr zelecki.pl. w zakładce „Nieruch omości”.
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Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012 - KATEGORIA PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE

MIESZANKA  CIASTEK
RĘCZNIE  WYTWARZANYCH

Ciastka do mieszanki są wyrabiane ręcznie na podstawie tradycyjnych domo-
wych receptur. Nadają się zarówno do niedzielnej kawy, jak i na przyjęcie
weselne. Mieszanka składa się z ok. 10 rodzajów ciastek. Wśród nich najczę-
ściej występują ciastka kruche, orzechowe i bakaliowe, z masą z mleka w
proszku, z ciasta francuskiego i kokosanki. Niektóre rodzaje ciastek do mie-
szanki mogą zostać dobrane przez klienta. Można także zamówić każdy rodzaj
osobno.

OPIS  FIRMY

Cukiernia jest firmą rodzinną nastawioną na pieczenie ciast i innych słodkości
na zamówienie. Wypieki powstają tradycyjnymi metodami z produktów, jakie
używa się do pieczenia w domu. Dzięki temu mają wyśmienity i tradycyjny
smak. Cukiernia posiada własną profesjonalną drukarkę do jadalnych wydru-
ków, dzięki czemu na torcie można umieścić dowolne zdjęcie lub rysunek. W
ofercie znajduje się również wynajem fontanny czekoladowej, która mieści max
5 kg czekolady.

Cukiernia Kasia
Paweł Solga

ul. Kozielska 30
47-100 Strzelce Opolskie

Tel.  504 963 574

OPIS  PRODUKTU

Ad multos annos!

Koło  „Miasto ” Polskiego  Związku
Emery tów, Ren cistów i Inwalidów w

Strzelcach Op olskich organizuje
w dniach

29 września - 4 paździe rnika
6-dn iowy pobyt w Szczy rku

w cenie  350 zł
Cena o bejm uje: t ranspo rt , no clegi w
pensjonacie, ubezpieczenie, śniadan ia i
obiadokolacje.
W program ie:  wy cieczki po  ok olicy,
spotkanie integracyjne z ogniskiem przy
muzyce góralskiej, zabawa na zakończe-
nie.
Za dodatk ową op łatą (w zależności od
ilo ści chętn ych)  przewidziano też wy-
cieczki fakultatywne:
1 . Pętla Besk idzka- Koniak ów, Isteb-

na, Ustroń, W isła.
2 . Browar  w Żywcu wraz z degustacją

piwa
3 . Góra Żar i m iasto Żywiec
4 . Pszczy na
5 . Wadowice- dom Jana Pawła II, wy-

stawy darów w Ko pcu, sanktuarium
i klaszt or  w Kalwar ii Zebrzydo w-
skiej

6 . Słowacja- Jaskinie Demianowsk ie i
baseny t ermalne.

Wyjazd w dniu 29 .09 o godz. 8.00
z park ingu przy ulicy Park owej.
Zapisy  na po byt w Szczy rku w biurze
k oła  p rzy ul.  Krak owskiej wt ork i i
czwartk i 9-12.00  tel. 606  905  133  do
dnia 3  września.
Są jeszcze wolne miejsca, ale ilość miejsc
jest o graniczona do 50.

W  wyjeź dzi e  mo g ą wz ią ć u dz ia ł
osoby niezrzeszon e w PZERiI.

UWAGA:  jest to  wyjazd dodat ko wy
(drugi).

Przewodniczący
koła  „Miasto” J.Wnuk

Zapraszamy
do SzczyrkuWiwat sierpnio we Jubilatki!

Z gratulacjami i najlepszymi życzeniami urodzinowymi, z głębi serca p łynący-
mi, spieszymy do trzech Pań, mieszkanek powiatu strzeleck iego.

Wsp aniała  ku temu okazja - okrągłe 90 urodziny. Oby nam wszyst kim przy-
eszło je obchodzić w tak świetn ej formie, jak nasze Jubilatki.

Pani Józefa Balikowsk a, mieszkanka Str zelec Op olskich na swój Jubielusz 90-
lecia zapraszała 4 sierpnia.

Pani Kazimiera Zim ońska, mieszkanka Kolo nowskiego, swo je święto z ok azji
90 uro dzin obchodziła 7 sierpnia.

Pani Janina Dębska, mieszkanka Strzelec Opolskich, swoje 90 urodziny święto-
wała 20 sierp nia.

Każdą z  Jubilatek obdaro wano w Dn iu 9 0 Urodzin  mnó stwem ciepłych słów,
kwiatów i upominków. Wśród gości, którzy winszowali Jubilatkom byli najbliżsi, ale
tak że przedstawiciele  władz Powiatu St rzeleckiego . Dobrą tradycją stało się, że w
tak doniosłej chwili odwiedzają Jubilatów z listami gratulacy jnymi, k wiatami i ko-
szem wyp ełnio nym słodk ościami.

Oby słodkich chwil było w Ich następnych latach jak najwięcej, oby dopisywało
zdrowie, pogoda ducha i radość z k ażdego dnia!

Ad m ultos an nos!

Pa ni J ózefa Balikowska,  mieszk anka  Strzelec Opolskich na swój Jubielusz 9 0-
lecia  zaprasza ła 4 sierpnia.

Pani Ka zimiera Zimo ńska, mieszka nka Kolonowskiego, swoje święto 90-lecia ob-
chod ziła 7  sierp nia.

Pani Janina Dębska, mieszkanka Strzelec Opolskich, swoje 90 urodziny świętowa-
ła 20 sierpnia.
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Powiat Strzelecki, ze względu na znaczne
zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych, obfituje
w stanowiska rzadkich i chronionych gatunków
grzybów oraz roślin, nierzadko ginących, nie
tylko w skali regionu, ale również całego kraju.
Na terenie Powiatu Strzeleckiego stwierdzono
występowanie wielu rzadkich gatunków grzy-
bów objętych ochroną ścisł ą. Do najciekaw-
szych z nich zaliczyć należy czarkę szkarłatną,
gwiazdosza trójdzielnego, mitróweczkę błotną,
soplówkę gałęzistą, szmaciaka gałęzistego oraz
mądziaka malinowego. C zarka szkarłatna jest
nietypowym grzybem o zaskakująco barwnych,

miseczkowatych owocnikach, wewnątrz jaskra-
woczerwonych lub karminowych, na zewnątrz
białawych. Owocniki czarki tworzą miseczki lub
czarki o średnicy od 1 do 5 cm i ze względu na
jaskrawy kolor są bardzo dobrze widoczne w
terenie. Grzyb ten występuje w zaroślach i la-
sach na opadłych gałązkach drzew liściastych
od grudnia do maja. W Powiecie Strzeleckim
znany jest z kilku stanowisk, m.in. z okolic Ko-
lonowskiego i Góry Św. Anny. Gwiazdosz trój-
dzielny, opisany w Polsce z nielicznych stano-
wisk, którego owocniki składają się z kulistej
okrywy wewnętrznej i okrywy zewnętrznej pę-

kającej na 4 do 8 grubych ramion, rozchylające
się gwiazdkowato w miarę dojrzewania, w Po-
wiecie Strzeleckim znany jest z kilku stanowisk
położonych na terenie Parku Krajobrazowego
Góra Świętej Anny oraz w okolicach Strzelec
Opolskich. Grzyb ten wyrasta pojedynczo lub
gromadnie w miejscach zacienionych, na glebie
bogatej w humus, w parkach, lasach liściastych
i mieszanych. W podmokłych lasach otaczają-
cych Kadłub stwierdzony został bardzo rzadki
w Polsce gatunek grzyba o nazwie mitróweczka
błotna. Na terenie województwa opolski ego
grzyb ten jeszcze do niedawna uważany był za
gatunek wymarły, gdyż jego ostatnie obserwa-
cje zostały poczynione przez niemieckich bada-
czy na przełomie XIX i XX w. W ostatnich latach
został stwierdzony również w okolicach Ole-
sna i Ozimka. Mitróweczka błotna jest ciekawym
i nietypowym grzybem o zaskakująco barwnych
pomarańczowo-białych owocnikach, spotyka-
nych tylko w bardzo podmokłych siedliskach.
Jej owocniki są zazwyczaj maczugowate, o wy-
sokości 2-6 cm i składają się z wewnątrz pustej,
jaskrawopomarańczowej główki oraz wąskiego,
białego rurkowatego trzonu. Z upływem czasu
lub po przesuszeniu główki stają się brudno-
białe i trudno zauważalne. Grzyb ten jest nieja-
dalny i występuje w Europie i Ameryce Północ-
nej. Pojawia się w okresie wiosennym na różne-
go rodzaju szczątkach roślinnych lub zmursza-
łym drewnie. Występuje zawsze w silnie wil-

Grzyby i rośliny
Vademecum - tajemnice przyrody Powiatu Strzeleckiego

gotnych miejscach lub wręcz w wodzie w sie-
dliskach leśnych i torfowiskowych. Białe owoc-
niki soplówki gałęzistej charakteryzują się bar-
dzo specyficznym kształtem, gdyż są nieregular-
nie koralowato rozgałęzione. Gatunek ten wy-
stępuje w naturalnych lasach liściastych i mie-
szanych, głównie buczynach. Na obszarze Po-
wiatu Strzeleckiego został stwierdzony w oko-
licach Czarnocina oraz w dolinie Małej Panwi
koło Kolonowskiego. Bory sosnowe w północ-
nej części Powiatu Strzeleckiego są siedliskiem
występowania szmaciaka gałęzistego, zwanego
kozią brodą lub leśnym kalafiorem, którego

owocniki przypominają leżącą przy pniu żółtawą
gąbkę. Gatunek ten występuje latem i jesienią w
lasach iglastych, najczęściej na korzeniach so-
sny lub innych drzew iglastych. Liczne płatko-
wate i pofałdowane odgałęzienia owocnika
wyrastają ze zbitej grzybni, która oplata korze-
nie drzewa. Po zainfekowaniu przez szmaciaka
drzewa jego pień intensywnie wydziela żywi-
cę. Owocniki dorastają do 6-35 cm średnicy, osią-
gając przy tym wagę od 2 do 5 kg. W 2000 r. we
Francji znaleziono szmaciaka gałęzistego, któ-
rego waga wynosiła 28,8 kg. Szmaciak gałęzi-
sty jest grzybem jadalnym. Przechowywany w

chłodzie długo zachowuje świeżość, gdyż jego
owocniki zawierają sparassol, związek chemicz-
ny działający antybiotycznie na grzyby pleśnio-
we. Obecność tej subst ancji po raz pierwszy
wykryto w 1920 r. Unikalna właściwość tego
grzyba znana była już naszym prababciom, które
przechowywały go w piwnicach do wiosny w
stanie nienaruszonym. Gatunek ten ze względu
na oryginalny kształt, formę i rzadkość wystę-
powania podlega w Polsce ścisłej ochronie.
Szmaciaki ze względu na okazałe rozmiary i ory-
ginalne kształty są niestety bezmyślnie niszczo-
ne przez pseudo grzybiarzy. Mądziak malinowy
to kolejny nietypowy grzyb, którego owocniki
posiadają bardzo specyficzny pokrój oraz jaskra-
we zabarwienie. Grzyb ten występuje zazwyczaj
na terenach przekształconych przez człowieka,
głównie w miastach, parkach, ogrodach, a nawet
śmietniskach. Jego owocniki pojawiają się la-
tem i jesienią, zazwyczaj pojedynczo. Wydzie-
lają wtedy niezwykle intensywną woń przypo-
minającą zapach padliny, która przyciąga muchy
uczestniczące w roznoszeniu zarodników. Ze
względu na specyfi czna woń j est  łatwy do
stwierdzenia, choć często właściciele ogrodu lub
działki poszukują wtedy padliny, a nie grzyba.
Na Śląsku Opolskim grzyb ten znany jest zale-
dwie z kilku stanowisk. Mądziak malinowy po-
chodzi z Ameryki Północnej i został zawleczo-
ny do Europy podczas II wojny światowej, naj-
prawdopodobniej na sprzęcie amerykańskich

żołnierzy. W Europie został znaleziony po raz
pierwszy w Niemczech w 1943 r. Obecnie zwięk-
sza zasięg występowania, stąd też zaliczany jest
go grupy grzybów inwazyjnych. W Polsce jed-
nak dotychczas nie stwierdzono jego szybkie-
go rozprzestrzeniania s ię. Na terenie Powiatu
Strzeleckiego został stwierdzony w jednym z
ogrodów w Staniszczach Małych. Jednak jest
wielce prawdopodobne, że gatunek może poja-
wić się w innych miejscach, na podobnych sie-
dliskach, na terenie całego powiatu.

Spośród roślin, na terenie Powiatu Strze-
leckiego spotkać można liczne, rzadkie gatunki
paproci, a do najciekawszych należy zaliczyć:
paprotkę zwyczajną,  paprotnika kolczyst ego
oraz zachyłkę Roberta. Paprotka zwyczajna jest
to bylina, czyli roślina wieloletnia, o czołgają-
cych się, pokrytych brunatnymi łuskami kłą-
czach. Zimozielone liście paprotki mają kształt
podługowatolancetowaty i są ustawione w dwu
szeregach na grzbiecie kłącza. Gatunek ten nale-
ży do grupy roślin leczniczych. Surowcem lecz-
niczym są jej kłącza stosowane jako środek wy-
krztuśny i moczopędny oraz przy stanach zapal-
nych nerek i woreczka żółciowego. Bardzo rzad-
kiego na Śląsku Opolskim paprotnika kolczy-
stego stwierdzono w okolicach Góry Św. Anny
oraz Otmic. W nieczynnym kamieniołomie w
Otmicach zobaczyć można górską paproć - za-
chyłkę Roberta. Gatunek ten występuje przede
wszystkim w wilgotnych i zacienionych piar-
gach i rumowiskach wapiennych, głównie w
Tatrach.

Pobocza przebiegającej w sąs iedztwie
Góry Św. Anny i Ligoty Dolnej autostrady A4,
są siedliskiem występowania bardzo rzadkiego
w Polsce lnu austriackiego, umieszczonego w
„Polskiej czerwonej księdze roślin”. W Polsce
gatunek ten był odnajdywany na nielicznych sta-
nowiskach w południowej i północnej  części
kraju. Za naturalne uważa się jedynie jego sta-
nowiska z okolic Przemyśla. Natomiast w woje-
wództwie opolskim, gdzie został stwierdzony
w okolicach Ligoty Dolnej i pobliskiej Olesz-
ce, jego miejsca występowania mają najprawdo-
podobniej  charakter ant ropogeniczny.  Przed
budową autostrady stanowisko koło Ligoty
Dolnej liczyło od kilku do kilkunastu tysięcy
osobników i było najliczniejszym w P olsce.
Obecnie również liczy kilka tysięcy osobników
i nadal zaliczane jest do najobfitszego w naszym
kraju. Len austriacki jest krótko żyjącą byliną,
20-60 cm wysoką, a z krótkiego, rozgałęzionego
jej kłącza wyrastają łodygi, na których szczy-
tach w maju lub na początku czerwca ukazują się
piękne, błękitne kwiaty. W okoli cach Ligoty
Dolnej, w rezerwacie B iesiec, rośnie również
rzadki w na Śląsku Opolskim, objęty ścisłą
ochroną, pokrzyk wilcza jagoda. C ała roślina
zawiera wiele trujących alkaloidów, z których
najważniejszym jest atropina, wykorzystywana
obecnie w medycynie. Pokrzyk znany był już w
starożytności jako roślina trująca, lecz nie miał
zastosowania w l ecznictwie.  Pierwsze wiado-
mości o jego działaniu leczniczym podaje śre-
dniowieczna zielarka św. Hildegarda z Bingen,
zalecając go w nerwobólach. Obecnie atropina
wykorzystywana jest w okulistyce jako środek
pomocniczy przy badaniach dna oka, ponieważ
powoduje rozszerzenie źrenic. Kolejną rośliną
leczniczą, objętą ochroną częściową, a spotykaną
w wielu miejscach na terenie Powiatu Strzelec-
kiego jest barwinek pospolity. Gatunek ten jest
jedynym reprezentantem w naszej florze rodziny
toinowatych. Pojawiające się od marca do maja
liliowoniebieskie jego kwiaty, wyrastają po jed-
nym z kątów liści i przypominają małe wiatracz-
ki. Pierwotnie gatunek ten był dosyć często
spotykany na niżu oraz w niższych położeniach
górskich, został jednak w wielu miejscach wy-
niszczony przez człowieka, głównie ze względu
na jego wartości dekoracyjne. Barwinek obec-
nie jest w naszym kraju objęty ochroną czę-
ściową.  Barwinka można również spotkać na
cmentarzach, gdyż roślinę tą często sadzono na
grobach jako symbol wieczności, nieśmiertelno-
ści i raju. Barwinek był także symbolem roślin-
nym greckiej bogini mi łości - Afrodyty. Jego
magiczne właściwości były znane już od dawien
dawna. Średniowieczna zielarka św. Hildegarda
z Bingen pisała o niej następująco: „Starty z
robaczkami przy ziemi się obracającymi i z roz-
chodnikiem i użyty w potrawie wznieca miłość
między małżonkami”. Angielski botanik i zie-
larz Nicholas Culpeper z XVII w. twierdził, że
jeśli mężczyzna i kobieta jednocześnie zjedzą jego
liście, to zrodzi się między nimi wielka miłość.
Należy jednak z tym uważać, gdyż cała roślina
jest trująca. Barwinek posiada również właści-
wości lecznicze - działa rozkurczająco na naczy-
nia krwionośne, obniża ciśnienie krwi. Stoso-
wany jest w leczeniu nadciśnienia,  chorobie
wieńcowej, uporczywych migrenach i zapaleniu
żył. W lecznictwie ludowym wywar z tej rośliny
stosowany był przeciw biegunkom, do przemy-
wania ran i przeciwko szkorbutowi. Kąpieli z
dodatkiem wywaru używano także w chorobie
reumatycznej. Nad brzegiem Małej Panwi w oko-
licach Zawadzkiego występuje na jedynym sta-
nowisku w Powiecie S trzeleckim,  a rozpo-
wszechniona w górach i na pogórzu, chroniona
ciemiężyca zielona. Gatunek ten należy również
do grupy roślin leczniczych. Surowcem leczni-
czym są jej kłącza i korzenie stosowane jako śro-
dek obniżający ciśnienie krwi. Szeroko jest rów-

nież stosowana w medycynie ludowej przy cho-
robach reumatycznych oraz przeciwko pasoży-
tom skóry. W źródłach w Rożniątowie, Strzel-
cach Opolskich oraz nad brzegami rzeki Jemiel-
nicy w Centawie i Jemielnicy występuje rukiew
wodna. W Polsce gatunek ten jest rzadkim skład-
nikiem naszej flory i osiąga tu kres europejskie-
go zasięgu. Jego stanowiska rozproszone są na
całym obszarze kraju, za wyjątkiem jego północ-
no-wschodniej części, w większości są to noto-
wania sprzed 1945 r. Część stanowisk tego ga-
tunku, podobnie jak w Powiecie Strzeleckim,
może jednak mieć charakter antropogeniczny,

gdyż rukiew wodna była dawniej uprawiana w
celach spożywczych jako dodatek do zup i na
sałatki, a do dziś jest powszechnie używana w
kuchni śródziemnomorskiej. Na terenie Powia-
tu Strzeleckiego występują interesujące gatun-
ki rośl in owadożernych, objętych w Pol sce
ochroną. Są to: rosiczka okrągłolistna oraz pły-
wacze - zwyczajny, zachodni, drobny, średni oraz
najrzadszy w Polsce pływacz krótkoostrogowy,
stwierdzony w dawnym kanale hutniczym po-
między Kolonowskiem, a Zawadzkiem. Rosicz-
ka okrągłolistna występuje w powiecie niezbyt
rzadko na śródleśnych torfowiskach. Jej organa-
mi zwabiającymi i chwytającymi owady są okrą-
gławe liście. Na ich górnej stronie znajdują się
maczugowate, czerwonawe włoski. Ich szczyty
pokryte są lepką cieczą przypominającą rosę -
stąd polska nazwa rośliny. Owad, który niebacz-
nie siadł na liść, przykleja się do niego. W tym
czasi e podrażnione włoski za-
czynają się zginać i przyciskać
owada, który ginie uduszony
lepką cieczą zawierającą enzymy
trawienne rozkładające ciało
owada. Nie s trawione suche
resztki zwiewa po pewnym cza-
sie wiat r. Pływacze natomiast
należą do roślin całkowicie za-
nurzonych w wodzie. Na ich nit-
kowatych liści ach i  łodygach
występują małe,  bezbarwne,
wypełnione powietrzem pęche-
rzyki , które st anowią pułapkę
dla drobnych zwierząt wod-
nych. Pęcherzyki te mają mały
otwór zamknięty wodoszczelną
klapką, otwierającą się tylko do
wnętrza. Po zewnętrznej stronie
pęcherzyków sterczą nierucho-
me szczecinki, które działają jak
dźwignie - z chwilą ich dotknię-
cia przez zwierzę, klapka otwie-
ra się i zwierzę zostaje natych-
miast wessane wraz ze strumie-
niem wody do pęcherzyka. Są to
bardzo wyspecjali zowane pu-
łapki zapadkowe, tzw. podci-
śnieniowe. Następnie klapka się
zamyka i ofiara ulega strawieniu
dzięki substancjom trawiennym
wydzielanym przez włoski znaj-
dujące s ię wewnątrz pęcherzy-
ka. W okresie kwitnienia nad
powierzchnię wody wystaje pęd
kwiatowy z jaskrawo żółtymi
kwiatami z charakterys tyczną
ostrogą w tylnej części. Na wy-

sychających stawach hodowlanych, m.in. na
Stawach Pluderskich oraz na stawach w okoli-
cach Jędryń wykształca się późnym latem i je-
sienią roślinność drobnych terofitów, tj. roślin
o krótkim czasie aktywnego życia, przeżywają-
cych niekorzystny okres w postaci nasion. Do
najciekawszych z nich należą ponikło jajowate
i turzyca ciborowata. W głębszych partiach tych
stawów rozwijają się liczne rośliny podwodne,
w tym rzadka w Polsce  rdestnica trawiasta,
występująca przede wszystkim w przejrzystych
wodach jezior Pojezierza Mazurskiego i Pomor-
skiego. Natomiast w buczynach porastających

okolice Góry Św. Anny i Czarnocina spotkać
można liczne gatunki storczyków, m.in.: buław-
nika mieczolistnego, buławnika wielkokwiato-
wego, podkolana białego listerę jajowatą, krusz-
czyka szerokolistnego oraz żłobika koralowe-
go. Ten ostatni, stwierdzony w rezerwacie Bie-
siec koło Ligoty Górnej jest wieloletnią, nie-
pozorną żółtobrązową lub zielonawożółtą ro-
śliną saprofityczną, pozbawioną liści i korzeni.
Jego niepozorne kwiaty pojawiają się zazwy-
czaj, co kilka, a nawet kilkanaście lat. Storczyk
ten wytwarza podziemne, koralowato rozgałę-
zione kłącza (stąd jego nazwa), które posiadają
niezwykłą jak na rośliny zdolność do przemiesz-
czania. Niestety sposób wykonywania tej czyn-
ności nie został dotychczas wyjaśniony.
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