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Nowi dyrektorzy  SOSW i MOW

Stawy Pluderskie – nagrodzone
Więcej czytaj na str. 3
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Wszędzie niosą plon

Więcej  na str. 4

Dzielnicowy ma za zadanie pomagać,
chronić i służyć pomocą.

Jest to policjant pierwszego kontaktu, bo
to on – jako pierwszy – ma bezpośredni kontakt
z mieszkańcami. Możesz się do niego zwrócić,
nie tylko zgłaszając przestępstwo lub wykro-
czenie ale także z prośbą o radę albo niektóre
informacje prawne.

Dzielnicowy zna lokalne problemy bezpie-
czeństwa i porządku publicznego. Zajmuje się
także problemami związanymi z przemocą w ro-
dzinie, chuligaństwem. Służy wsparciem ofiarom
przestępstw. Nie pozostawia swoich podopiecz-
nych bez pomocy, często po zakończeniu spra-

Poznaj swoich dzielnicowych
wy interesuje się ich dalszym losem. Jest realiza-
torem programów profilaktycznych dla młodzieży
dotkniętej przemocą. W szkołach prowadzi po-
gadanki. Jest do dyspozycji pedagogów szkol-
nych, uczniów i ich rodzin.

Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad
bezpieczeństwem mieszkańców.

Czy go znamy, czy kiedyś go spotkaliśmy,
czy kiedykolwiek był nam potrzebny? Wśród
nas są tacy, którzy jego pomoc będą wspominali
przez całe życie.

Prezentacj ą dzielnicowych w Strzel cach
opolski ch rozpoczynamy cykl poznaj  swoich
dzielni cowych

Więcej na str. 5

Po raz kolejny w Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej w Strzelcach Op. trwają zapisy
rodziców dzieci do lat 6 do „Szkoły Mądrych
Rodziców”.

Celem proponowanych zajęć jest poszerze-
nie wiedzy na temat psychicznego rozwoju dziec-
ka. Zajmując się zawodowo pomocą rodzicom w
radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wycho-
wawczymi, mamy świadomość, że wielu kłopo-
tów udałoby się uniknąć, gdyby dorośli wie-
dzieli więcej. Rodzicielska intuicja i miłość to
bardzo wiele, ale jednak nie wszystko. Uważny
rodzic  napotyka czasami obszary własnej nie-

Szkoła Mądrych Rodziców
wiedzy w kontaktach z dzieckiem. Nieraz zadaje
sobie pytanie, czy rozumie i postępuje dobrze i
co może zrobić, aby było lepiej. Zastanawia się,
kiedy ustąpić, a kiedy być wymagającym wzglę-
dem dziecka, z determinacją domagającego się
swoich praw, co zrobić, kiedy kilkulatek dłużej
niż inne dzieci moczy się w nocy, z trudnością
adoptuje się w przedszkolu, a na zajęciach bywa
rozkojarzony. Czy jako rodzice, wiemy, kiedy i
jak rozmawiać z dziećmi o przykrych, smutnych
wydarzeniach rodzinnych, jak reagować na dzie-
cięce lęki i strachy?

Więcej czytaj na str. 3

Już w niedzielę 6  października zapraszamy
na czwarte „Święto Chleba. Piknik Rodzinny”.
Korowód wyrusza spod budynku strzeleckie-
go starostwa przy ul. Jordanowskiej 2 o godzi-
nie 13:30, a po oficjalnym otwarciu  imprezy przez
włodarzy powiatu  zagra Orkiestra Dęta GÓRAŹ-
DŻE CEMENT S.A. Do tańca  porwie MIREK
SZOŁTYSEK  i jego WESOŁE TRIO, a pośmie-
jemy się przy wicach znanego jako Alojz ze
„Świętej wojny” i śląski instruktor nauki jazdy
GRZEGORZA STASIAKA.

Gwiazdą wieczoru będzie znana i bardzo
lubiana gwiazda śl ąskiej  es trady T ERESA
WERNER. Będzie można zasmakować życia w
zgodzie z naturą w wiosce indiańskiej, zobaczyć
pokaz tradycyjnych tańców i pieśni indiańskich
z regionu Wielkich Równin Ameryki Północ-
nej, zwiedzić  tipi z wieloma autentycznymi eks-
ponatami albo wysłuchać opowieści przybliża-

Zapraszamy na Święto Chleba
jące kulturę i tradycje Indian Ameryki Północ-
nej oraz zabawy indiańskie.

Dla małych miłośników ekologii przygo-
towaliśmy  Warsztaty Małego Ekologa z wielo-
ma tematycznymi zajęciami m.in. „Cztery żaby,
czapla i bocian” - warsztaty gipsorytu, wycina-
nie z papieru form ptaków chronionych, warsz-
taty lepienia figurek zwierząt w masie papiero-
wej, „R zecz o rybie” – warsztaty monotypii
barwnej o chronionych gatunkach ryb, a po za-
chodzie słońca - Teatr Cieni pt.: „Opowieści o
strzeleckich ptakach” w specjalnie przystoso-
wanym namiocie z podświetlanym ekranem, a
każdy mały ekolog swoje dzieło będzie mógł
zabrać na pamiątkę do domu.

Nasz fotograf zabierze wszystkich przyby-
łych do „Atelier Fotografa”  w niezwykłą pod-
róż, z której zdjęcie będzie można bezpłatnie
otrzymać na pamiątkę.

Więcej czytaj na str. 2



P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

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.

Weź udział w konkursie !!!

JAK  FUNDUSZE  UNIJNE  ZMIENIAJĄ  POWIAT  STRZELECKI

Jeśli interesujesz się Unią Europejską, weź udział w konkursie na plakat, promujący wybrany
przez Ciebie projekt sfinansowany ze środków unijnych w Powiecie Strzeleckim, który przedsta-
wi korzyści, jakie stwarzają Fundusze Europejskie dla naszego powiatu, może to być plakat
przedstawiający np. obiekt turystyczny, rekreacyjny, infrastrukturalny.
Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną przyznane w trzech kate-
goriach wiekowych uczniów: "klas I-III", "klas IV-VI”.

Prace należy przesłać lub przynieść do Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europej-
skich, który mieści się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-
100 Strzelce Opolskie
Termin nadsyłania prac upływa 1 października. Rozdanie nagród odbędzie się na obchodach „Święta
Chleba. Pikniku Rodzinnym” organizowanym 6 października przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Regulamin konkursu dos tępny jes t u Dyrektora pal cówki szkolnej, na stronie internetowej
www.powiatstrzelecki.pl w zakładce Lokalny Punkt Informacyjny(LPI), oraz w siedzibie LPI

Nadleśnictwo Zawadzkie, zachęcone ze-
szłorocznym wyróżnieniem w Ogólnopolskim
Konkursie „Modernizacja Roku 2011” za mo-
dernizację Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Tu-
rystycznej w Leśnictwie Dębie, postanowiło
pójść „za ciosem” i wystartować w kolejnej edy-
cji konkursu.  Do I etapu zgłoszone zostały 832
obiekty, z których do II etapu doszło 71. W tym
także zgłoszony projekt odbudowy i przebudo-
wy Stawów Pluderskich nr 1, 2 i 3 w leśnictwie
Piotrowina. Sukces był większy niż w zeszłym
roku. Projekt został finalistą w kategorii Ochro-
na Środowiska, a w internetowym Plebiscycie
Modernizacji Roku 2012 z wynikiem 6015 gło-
sów zdobył I miejsce.
- Jesteśmy dumni, że nasz projekt znalazł
uznanie wśród członków jury. Cieszymy się że
odbudowanie tych pięknych, wartościowych i
przyrodniczo cennych obszarów przyniosło roz-
głos  i prestiż naszej „małej ojczyźnie”. Sukces
nie byłby tak spektakularny, gdyby nie inter-
nauci, wspierający nas głosowaniu, którym ser-
decznie dziękujemy za wsparcie! – mówi
Agnieszka Jamrozik, Specjalista Służby Leśnej.

Kompleks Stawów Pluderskich odbudowa-
nych wraz z otaczającą go infrastrukturą to nie-
powtarzalny krajobrazowo i przyrodniczo ob-
szar na terenie Opolszczyzny. Całe przedsięwzię-
cie modernizacji Stawów rozpoczęło się już w
2008 roku, a właściwe prace odbyły się w latach
2011-2012. Odbudowane zbiorniki wodne znaj-
dują się na Obszarze Chronionego Krajobrazu
„Lasów Stobrawsko-Turawskich" mają charak-
ter ochronny dl a otaczających drzewostanów
pod względem utrzymywania ich w zdrowotno-
ści, poprawy stanu ich bezpieczeństwa pożaro-
wego z łatwym dostępem do wody oraz retencyj-
ny, przeciwpowodziowy a także ekologiczny.
Przy każdym ze zbiorników wodnych pozosta-
wiono 2/3 powierzchni tzw. części szuwarowej
w celu rozmnażania ptactwa wodnego, ssaków,
płazów i gadów. Lasy Nadleśnictwa zalicza się
do lasów ochronnych ze względu na II  strefę
uszkodzeń przemysłowych i wyst ępujących
podziemnych zbiorników wodnych. Obszary
leśne Nadleśnictwa zalicza s ię do I kat egorii
zagrożenia pożarowego.

Stawy Pluderskie nr 1, 2 i 3, o łącznej po-
wierzchni 21,71 ha, zostały odbudowane i prze-
budowane w latach 2011- 2012 po powodzi,
która miała miejsce w dniach 18-21.05.2010 roku.
Koszt projektu wyniósł ok. 800 tysięcy złotych.
Przebudowa zbiorników polegała na us tabili-
zowaniu lustra wody, odmuleniu dna i uformo-
waniu wysp. W celu zapewnienia możliwości

magazynowania wody odbudowano groblę na
stawie nr 2 i nr 3 od strony zachodniej i przebu-
dowano część grobli na stawie nr 1. Piętrzenie
wody w zbiornikach odbywa się za pomocą bu-
dowli piętrząco-spustowych (mnichów), utrzy-
mujących wymagany poziom piętrzenia oraz
umożliwiających opróżnianie zbiornika na okres
czyszczenia.

Na zbiornikach nr 2 i 3 wybudowano od-
dzielne wyspy do gniazdowania dla ptactwa i
zwierząt błotnych. Przebudowane stawy wraz
ze stawami nr 4 i nr 5 tworzą kompleks zbiorni-
ków w układzie paciorkowym w dolinie rzeki
Smolina o powierzchni 44,6 ha.

W obrębie zbiornika nr 1 odnowiony bu-
dynek socjalno-gospodarczy wraz z wiat ami
stanowi zaplecze turystyczne.

Pomiędzy miejscowościami Pietraszów i
Pludry w pobliżu stawu nr 2 przebiega ścieżka
rowerowa równoległa do drogi wojewódzkiej
nr 901, a na rowie doprowadzającym wodę do
tego stawu wykonano kładkę pieszo-rowerową
jako element ścieżki rowerowej.

Trzeba wspomnieć, że Stawy Pluderskie są
niezwykle cenne przyrodniczo pod względem
flory i fauny. Znajduje się tu wiele gatunków
chronionych roślin i zwierząt, a modernizacja
tego obiektu przyczyni się do zachowania tego
bogactwa przyrodniczego jak również stworzy
możliwości rozwojowe dla nowych gatunków.
28 sierpnia b.r. w Sali Balowej Zamku Królew-
skiego w Warszawie, gdzie ogłoszono wyniki
konkursu, nagrodę za projekt odebrał szef Nad-
leśnictwa Zawadzkie – Nadleśniczy Zdzisław
Siewiera.

Stawy Pluderskie
– nagrodzone

Zniszczona w czasie powodzi w 2010 r. grobla
Stawu Pluderskiego Nr 2

Rocznica 1 września

Zapraszamy Mamy wraz z Dziećmi  do   Akademii Malucha.
Pokażemy Wam jak mądrze spędzić czas z dzieckiem:
poprzez radosną, stymulującą  zabawę, ruch, doświadczanie zmysłami,
wykorzystanie ciekawych rekwizytów i różnorodnych  metod.
W miłej atmosferze będziemy bawić się , rozmawiać, dzielić się doświadczeniami, pod czujnym
okiem psychologa i logopedy.
Akademia Malucha  to:
- spotkania zabawowe dla dzieci z rodzicami w małej  grupie /maksimum 7 osób/,
- zajęcia nastawione na rozwój najważniejszych zdolności i umiejętności maluszków: koor-

dynację ruchową, umiejętności językowe, usprawnianie zmysłów  i naukę pierwszych kon-
taktów z rówieśnikami.

Czas: poniedziałki, godz. 8:45 – 10:15 /około 8 spotkań/. Ruszamy: 7.10.2013r.
Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Strzelcach Opolskich, ul. B. Chrobrego
5, I piętro.
Uczestnicy:  dzieci w wieku 2 r.ż.-3 r.ż  + jeden  z rodziców.
Zapisy, informacje: tel. 774613026.
Nabór  I: do 27 września 2013r.

Liczba miejsc ograniczona.  Udział bezpłatny.

Z taką inicjatywą wystąpiła w ub. roku Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzel-
cach Opolskich. I pomysł okazał się strzałem w
dziesiątkę! Tak się spodobał, że zamiast jednej-
dwóch grup, trzeba było utworzyć trzy!
- W powiecie strzeleckim wcześniej nie było
podobnej oferty skierowanej do rodziców ma-
łych dzieci. Nasza propozycja trafiła w ich ocze-
kiwania – związane zarówno z chęcią lepszego
poznania maluchów, ale i stymulowania ich roz-
woju – mówi dzieci Kamila Adamczyk, psycho-
log w PPP. – Nauka przez zabawę to fajna spra-
wa, a my, obserwując dzieciaki, możemy pomóc
również skorygować ewentualne błędy rodziców.
Dodaje również, że rodzice, pytani na zakończe-
nie zajęć, co skłoniło ich do udziału w Akademii
Malucha, najczęściej odpowiadali, że chcieli się
czegoś nauczyć i dowiedzieć więcej o własnym
dziecku.

Akademia Malucha - dla kogo?

Wielbicieli bajek dla dzieci zapraszamy na spo-
tkanie z Violettą Piasecką, autorką książeczek dla
dzieci, która opowie o swoich książkach i zdra-
dzi,  jak napisać bajkę czy baśń. A po słodkie i
pachnące pyszności na  zapraszamy na stoiska
piekarzy – cukierników z naszego Powiatu Strze-
leckiego, którzy zaproponują nam swoje wypie-
ki, w szczególności chleby zgłoszone do kon-
kursu na najsmaczniejszy chleb pikniku.  Na
wszystkich głosujących na swój ulubiony chleb
czeka nagroda główna – modny el ektroniczny
gadżet-niespodzianka. Ponadto mamy przegoto-
wane wesołe miasteczko dla najmłodszych i ob-
ficie zaopatrzony bufet. Akcentem kończącym
dzień pełen wrażeń będzie rozświetlone sztucz-
nymi ogniami niebo nad parkiem. Wstęp jest
oczywiście wolny! Serdecznie zapraszamy już w
niedzielę, 6 października do strzeleckiego Parku
Miejskiego.

Zapraszamy na
Święto Chleba

dok. ze str. 1

W poniedziałek (9.09) od wczesnych go-
dzin porannych s trzeleccy policjanci wspól-
nie z funkcjonariuszami z Opola po raz kolejny
prowadzili akcję pn. „Trzeźwy poranek”. Na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
funkcjonariusze przebadali ponad 600 kieru-
jących. Jak się okazało nie dla wszystkich po-
niedziałkowy poranek był trzeźwy.

Badaniu takiemu poddanych zostało po-
nad 600 kierujących. Funkcjonariusze ujaw-

Kolejny (nie)trzeźwy poranek

nili 5 osób, które zdecydowały się kierować po-
jazdami po wcześniejszym spożyciu alkoholu.
Pięciu kierowców odpowie za wykroczenie.
Policjanci zatrzymali 4 prawa jazdy.

Przypominamy, że celem akcji „Trzeźwy po-
ranek” jest wyeliminowanie z naszych dróg tych,
którzy siadają za kierownicę po wypiciu alkoho-
lu. Policjanci w wybranych dniach tygodnia, we
wczesnych godzinach porannych, przeprowa-
dzają zmasowane kontrole trzeźwości kierowców.

Kolejki zawsze budziły emocje. Teraz – choć
zdecydowanie ich mniej – także. Zwłaszcza w
urzędach i bankach. W strzeleckim starostiwe
jedeynym miejscem, gdzie się tworzą, to korytarz
przed Wydziałem Komunikacji. Wprowadzono
już numerki. Pomogło na krótko. Wydział pracu-
je popołudniami i w soboty (raz w miesiącu) –
wtedy kolejek praktycznie nie ma. Ale klienci
wolą wszystko załatwiać „za jednym zamachem”
- najlepiej podczas dni targowych. Czasem do-
magają się obsługi poza kolejnością, bo „im się
to należy”. Utyskuja, że w innych starostwach
kolejki są krótsze. Nie są. Mówią, że gdzie in-
dziej nie trzeba dostarczać takich dokumentów,
jak w naszym starostwie, ale... Przecież wszędzie
obowiązują te same przepisy.

Ostatnio w „Strzelcu Opolskim” ukazały
się artykuły dotyczące tych problemów. Starosta
wystosował sprostowanie, a ponieważ w ostat-
nim numerze naszego dwutygodnika na temat jed-
nego z listów do redakcji wypowiedziała się sze-
fowa Wydziału Komunikacji Edyta Nowak, w
tym numerze cytujemy tylko część sprostowania
starosty, dotyczącego artykułu „Skargi na ko-
munikację” – nr 36(736) „Strzelca Opolskiego”
(3-9 września 2013).
Oto ten fragment:

„W liście do redakcji „Strzelca Opolskie-
go” Pan Marian skarży się, że jako współwłaści-
ciel samochodu (drugim współwłaścicielem jest
żona) musi być obecny przy wszystkich formal-
nościach lub posiadać stosowne upoważnienie.
Wynika to z przywołanego już wcześniej Roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 22 lip-
ca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów (Dz.U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z
pózn. zm.), gdzie jeden z zapisów brzmi w spo-
sób nast ępujący:
- w  §12a. Jeżeli pojazd jest przedmiotem
współwłasności, to w przypadkach, o których
mowa w  §10 ust. 1-3b, § 11 oraz § 12 ust. 4 i 5,
wniosek może złożyć każdy ze współwłaści-
ci eli , przedkładając pełnomocnictwo albo
oświadczenie, iż działa za zgodą większości
współwłaścicieli.

Jak widać – i tym razem nikt z pracowni-
ków KT nie żądał żadnego dokumentu nie wy-
maganego prawem, ale jednocześnie – że nie
musi być obecny przy załatwianiu formalności
w naszym wydziale: wystarczy, o czym sam
wspomina, upoważnienie dla żony.

Z kolei inny Czytelnik podzielił się infor-
macją, że jako prowadzący działalność - „coś w
rodzaju wypożyczalni  samochodów” – tylko
dwa samochody z wielu ma zarejestrowane w
Strzelcach, bo gdzie indziej „nie trzeba czekać
w kilometrowych kolejkach, donosić wymy-
ślonych dokumentów”, a w ogóle - „w strze-
leckim WK spotykamy się z niepotrzebnymi
problemami. Kiedyś urzędniczka z WK odesła-
ła mnie z powrotem do tłumacza, bo tłumacz
zapomniał napisać dwóch kropek nad o”.

Po pierwsze – każda czynność związana
czy to z rejestracją samochodu, czy np. z jego
wyrejestrowaniem trwa, bo wymaga dokładne-
go sprawdzenia dostarczonych dokumentów.

Po drugie – nie stawiamy żadnych wymo-
gów wykraczających poza ramy wskazane nam
przez przepisy prawa, nie możemy więc żądać „do-
noszenia wymyślonych dokumentów”.

Po trzecie – nie mogło dojść do sytuacji ode-
słania klienta do tłumacza z powodu niestawie-
nia dwóch kropek nad o; mogło się tak zdarzyć w
przypadku „literówki” w numerze VIN, ale i tu
idziemy na rękę klientom prosząc o dostarczenie
poprawionego przy odbiorze dokumentów.

Po czwarte - narzekać na kolejki, ale – po to,
by zmniejszyć tę uciążliwość nasz wydział trzy
razy w tygodniu pracuje do godziny 18.00, a raz
w miesiącu – w trzecią miesiąca – pracujemy w
soboty, w godz. od 9.00 do 13.00; jako jedyny
wydział wydział komunikacji w województwie
. Wystarczy przyjść wtedy, by przekonać się, że
wystarczy pół godziny na załatwienie wszyst-
kich spraw.

Mam nadzieję, że w ten sposób wyjaśnione
zostało nasze stanowisko „w sprawie kłopotów,
z jakimi borykają się mieszkańcy” w wydziale ko-
munikacji (nawiasem mówiąc, oznaczenie w struk-
turze strzel eckiego starostwa tego wydziału to
skrót KT, a nie WK, jak pojawia się w tekście).
Sugeruję również, by zgodnie z zawodową rze-
telnością w każdym opisywanym przez Czytelni-
ków Waszego tygodnika przypadku stosować się
do nieco zapomnianej już w dziennikarskim świe-
cie zasady „Audiatur et altera pars”.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

O Wydziale Komunikacji raz jeszcze

Jak co roku w rocznicę 1 września, w Dniu Kombatanta, pod pomnikiem Śląskiej Piety, złożone
zostały kwiaty i wieńce.

W tym roku rocznica wypadała w niedzielę. Może dlatego znacznie mniej osób niż w poprzed-
nich latach uczestniczyło w tych obchodach. Jednak najważniejsze, że pamięć trwa.

Sobota, 21 września 2013 r.
Stodoła w Parku Miejskim w Leśnicy

Rozpoczęcie o godz. 15.00

W programie występy: uczniów Publicznej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy, or-
kiestry Crostwitzer Musikanten z Crostwitz,
grupy  śpiewaczej Frohsinn, mażoretek i Stu-
dia Piosenki LOKiR

Godz. 18.00 – przejście na Rynek i odsłonię-
cie pamiątkowej tablicy

Zapraszają:
Burmistrz Crostwitz, Burmistrz Leśnicy,
Rada Miejska w Leśnicy

10 –lecie
partnerstwa
pomiędzy

Gminą Crostwitz
i Gminą Leśnica
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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:

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

PRZED STAWICIEL HAN DLO WY RU DZINIEC - wyk ształcenie ś redni e, - d obra komuni katywn ość
HA ND LO WIEC CA ŁA P OLSKA - wyks ztałcenie mi n. średnie

- mile  widzi ane doś wiadczenie w sprzed aży, negocjac jach
- wys oka ku ltura osobis ta, kreatywn ość
- umiejętność pracy w zespole; - gotowość do podróży służbowych

PRZED STAWICIEL HAN DLO WY WOJ. OPOL SKIE I ŚLĄSKIE - wyks ztałcenie wy ższe l ub średnie
- komunikatywność, umiejętność negocjacji, dyspozycyjność, praca

w zes pole
- 2 la ta dośw iadczen ia na p odobnym stanow isku

PREZE NTE R HAN DLO WY CAŁ Y KRAJ - wyks ztałceni e min. średnie;  - dośw. w sprzedaży b ezpośred niej
TE CH NO LO G ZAWAD ZK IE - wyks ztałceni e techn iczne średnie; - dobra znajomo ść kompu tera

- dobra znaj omość j. niemieckiego lub  j. francusk iego
TE CH NO LO G GRODZISKO - wyks ztałcenie wy ższe techniczne lub  budow lane

- znaj omość branży ślusark i okiennej
- dobra znaj omość komput era
- mil e widz iane d oświad czenie  zawod owe
- waru nkiem k onieczn ym jest  dobra znajomo ść j. n iemieck iego

AG ENT DS. OD SZKO DOWAŃ WOJ. OPOL SKIE I ŚLĄSKIE - wysoka  kultura os obista, - p rawo jazdy kat. B
- dośw iadczen ie w bezpośred nim ko ntakcie  z klientem

NA UCZYCIEL PARKTY CZN EJ LE ŚNICA wy ksz tałceni e:
NA UKI ZAWO DU K UCHA RZ 1) wyższe  magisters kie kierun ek gastron omia, kurs  kwalifikacyjny-

oli gofren opedagogika  oraz  przyg otowanie pedagog iczne lub
2) świad ectwo do jrzałości  i dokument potwi erdzający  kwalifi kacje

zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nau czać oraz przy-
gotowanie p edagogiczne a także co najmniej dwuletni  staż pracy
w zawodzie k tórego będzie n auczać, kurs kw alifikacyjny-ol igo-
frenopedagog ika lub

3) tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, kurs kwalifika-
cyj ny-ol igofrenop edago gika oraz  przy gotow anie pedagogiczne

LO GO PE DA KIELCZA - wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicz-
nym, wych owani e przedszko lne

KON SULTANT DS. OBSŁ UGI KLIE NTA STRZE LCE OPO LSK IE - dobra dykc ja, dys pozycy jność, wysoka  kultura osob ista
3/4 e tatu - zna jomoś ć komp utera , - k omunik atywn ość

- wys oka ku ltura  osobi sta
KON SULTANT DS. OBSŁ UGI KLIE NTA STRZE LCE OPO LSK IE - dobra dykcj a, - zn ajomoś ć kompu tera
7/8 e tatu - dyspozycyjność, - komunikatywn ość, - wysok a kultura os obista
KON SULTANT DO SP RAW OBSŁ UGI STRZE LCE OPO LSK IE - miły ton  głosu, - odpo rność na stres , - obsługa ko mputera
KL IEN TA - dys pozycy jność, - umawiani e spo tkań h andlow ych
SP RZED AW CA STRZE LCE OPO LSK IE - wyks ztałcenie średnie lub wy ższe t echniczne

- umie jętnośc i manualne, -  dyspozycyjnoś ć, - prawo  jazdy k at.B
ZA STĘ PCA  KIERO WNIKA KO LO NOW SK IE - wyks ztałcen ie min. średnie , - umi ejętnoś ć obsług i kompu tera

- doś wiadczenie w hand lu ar tykułami sp ożywczymi
KU CHARZ/ SZEF KUCH NI STRZE LCE OPO LSK IE - wyk szta łceni e kie runk owe

- mil e widz iane d oświad czenie  zawod owe
BA RMA N/ K ELN ER STRZE LCE OPO LSK IE - umie jętność obsługi  kasy fi skalnej  i kompu tera

- dośw iadczenie w p racy j ako kel ner/barman
- zna jomoś ć j. niemi eckiego l ub j.  angi elski ego

KE LN ERKA IZBICKO - wyks ztałcenie mi n. średnie
- wys okie umiej ętnoś ci in terpersona lne
- znaj omość gw ary śląs kiej, - aktualn a książeczka san epid
- bieg ła zna jomość  j. ni emieck iego i  j. an gielsk iego

CUK IERNIK - CIASTK ARZ -  PIEK ARZ STRZE LCE OPO LSK IE - wyksz tałcenie  kierunk owe – cu kiernik – ciastk arz – pi ekarz
- aktua lna książeczka zdrowia, - mi n. 3 lata  doświadczenia

PRACO WN IK OCH RO NY OL SZOWA - umi ejętno ść obs ługi komput era
- mil e widz iane d oświad czenie  zawod owe

PRACO WN IK OCH RO NY STRZE LCE OPO LSK IE - wyk ształ cenie min. zawod owe
CIEŚLA UJAZD - umie jętnoś ć wyko n. sza lowani a fund amentó w belek stro pów
LA KIE RN IK BO RY CZ - wyks ztałceni e zawodo we, - chęć do p racy

- mil e widz iane d oświad czenie  zawod owe
KIEROW CA C+E U E - prawo  jazdy kat . C+E
KIEROW CA W  RUCHU UE , UK RAINA - wyk ształcenie zawodo we lu b śred nie
MIĘD ZY NAROD OW YM - komun ikatywno ść, zaradność, -  prawo j azdy kat . C+E

- kurs n a przewóz rzeczy
- min . rok doświ adczenia zawodow ego
- dobra  znajomość  j. niemieckiego, mile widziana ang.o i  ros.

KIE ROWCA KAT. C+E WOJ. OP OLSK IE - wyksz tałcenie  min. zaw odowe, -  prawo jazdy kat. C+E,
- mile  widzian e upraw nienia HDS i do świadczenie

KIEROW CA C+E PO LSKA - ADR, prawo jazdy ka t. C+E
+ TRASY MIĘDZYNA RODO WE - mil e widz iane d oświad czenie  zawod owe

- słab a znaj omość j. niemiecki ego
KIEROW CA CIĄ GNIK A SIOD ŁOWE GO TRASY  MIĘD ZYN ARODO WE - wyk ształcenie zawodo we lu b śred nie

- prawo  jazdy ka t. C+E, - doświad czenie do brze wid ziane
ŚL USA RZ TOKA RZ PO ZNO WICE - wsk azane  dośw iadczenie zawod owe
WY TACZA RZ OK OLICE O ZIMKA - wyk szta łcen ie zawod owe

- umiej ętność obs ługi maszy n sterowan ych manual nie i numerycz-
nie, - min. 2 lata doświ adczenia

SPAWACZ MIG-MAG ZAWAD ZK IE - wyks ztałcenie zawodowe, - zn ajomoś ć rysu nku technicznego
- spawanie metod ą MIG-mag

PO MOCNIK DEK ARZA/ D EKA RZ WO J. ŚLĄSK IE - wyksz tałcenie zawodowe lub średni e, - praw o jazdy k at. B
- mil e widz iane d oświad czenie  zawod owe
- praca na wysoko ści

DO CIE PLE NIOWIEC WG. ZLE CEŃ - doś wiadczenie w  pracy  jako dociep leniow iec
PRACO WN IK OGÓLN OBU DOW LA NY WG. ZLE CEŃ - prace bu dowlane zwi ązane  z bu dową szkla rni og rodni czych  na

terenie UE i WNP
MU RA RZ ZAWAD ZK IE - praca s ezon owa
PRACO WN IK OGÓLNO BUD OW LAN Y, ZD ZIE SZOWICE - wyksz tałcenie  zawodowe, - prawo  jazdy k at. B
MU RARZ, CIEŚLA - min. 5 lat stażu pracy
KIERO WNIK P ROD UKCJI KO LO NOW SK IE - wyk szta łcen ie w yższe techniczne, specjaln ość tech nolo gii bu-

dowy  maszy n/ obróbki s krawan iem
- obs ługa programu A utoCad, zna jomoś ć bud owy maszyn  i urzą-

dzeń, - mile widziane doświadczenie
- dobra znaj omość j. niemieckiego lub  j. an gielsk iego

OBUWN IK MO NTA ŻYSTA STRZE LCE OPO LSK IE - wykszta łcenie średn ie elektryczne lub mechaniczne (budo wa ma-
szy n)

- samod zielność , komuni katywność , znajomość zagadnień z pneu-
mat yki, h ydraul iki

- doś wiadczenie  na p odobn ym st anowi sku
- mile  widzi ana zn ajomoś ć języ ków ob cych

PRACO WNIK P ROD UKCJI STRZE LCE OPO LSK IE - zdolno ści manual ne, umieję tność wspó łpracy w zespole, zaanga-
żowan ie, - mi le widzi ane doświ adczenie  na prod ukcji

PRACO WNIK  HA LI PRO DUKCYJN EJ STRZE LCE OPO LSK IE - wyks ztałcen ie zawod owe, - praca n a hali p rodukcy jnej
KIERO WNIK P ROD UKCJI STRZE LCE OPO LSK IE - wyks ztałcenie mi n. średnie t echniczne

- umi ejętn ość ki erowania zespoł em pracowni ków
- mil e widz iane d oświad czenie  zawod owe

OPE RATO R MA SZYN I UIRZĄD ZEŃ ZAWAD ZK IE - chęć  podjęcia pracy
DO  PRZYUCZENIA) - dośw iadczenie na stanow isku p racy
OP ERATOR WÓZKA WIDŁ OWE GO STRZE LCE OPO LSK IE - uprawnienia op erato ra wó zków w idłow ych
TE TCHN IK LEŚN IK ZAWAD ZK IE - wyks ztałcen ie techniczne  – tech nik leśnik

- kurs pila rza, - prawo jazdy kat.B
OBSŁUGA  RĘBA KA I KOPA RKI STRZE LCE OPO LSK IE - wyks ztałcen ie zaw odowe, - upraw nienia  na kop arki
ME CHA NIK OPE RATOR RĘBA KA STRZE LCE OPO LSK IE - wyk szta łcen ie zawod owe
PRACO WNIK SO RTO WAN IA STRZE LCE OPO LSK IE - wyk szta łcen ie zawod owe
RE CY KL IN GU - mile  widzian e upraw nienia n a obsłu gę ładow arki
EL EKTRYK  MASZYNO WY STRZE LCE OPO LSK IE - wyk ształ cenie min. zasad nicze zawod owe

- uprawnienia E gr I do 1 KV
- mil e widz iane d oświad czenie  zawod owe

SP RZĄTA CZKA STRZE LCE OPO LSK IE -  orzeczenie  o stopn iu niepe łnospraw ności

Zatrudnię kreatywnych matematyków z zacięciem pedagogicznym
na umowę o dzieło w roku szkolnym 2013/2014.

Praca w Strzelcach Opolskich.
Telefon: 502 378 340.

Informujemy, że Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich

– stanowiska związane z rejestracją pojazdów - czynny jest w następujących godzinach:
Poniedziałki 8.00 – 18.00

Wtorki 7.30 – 18.00
Środy 7.30 – 15.30

Czwartki 7.30 – 15.30
Piątki 7.30 – 18.00

Ponadto czynny będzie również w dniu 21 września 2013 roku (SOBOTA)
w godzinach od 9.00 – 13.00.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości załatwienia spraw w godzinach popołu-
dniowych. Mamy nadzieję, że skróci to czas załatwienia sprawy.

„Szkoła...” ma na celu wyjaśnianie wątpli-
wości, poszukiwanie dobrych pomysłów i roz-
wiązań. Program przewiduje:
* poszerzenie wiedzy na własny temat, po-

szukiwanie tych cech w sobie, które po-
zwalają być dobrym rodzicem

* naukę metod rozwijających własne umie-
jętności wychowawcze i wspomagających
rozwój dziecka

* zwiększenie wiedzy nt. nurtujących rodzi-
ców spraw związanych z dzieckiem

* wymianę doświadczeń między uczestnika-
mi zajęć.
„Szkoła...” nie uczyni nikogo nieomylnym,

ale będzie uczyć rozumienia relacji rodzic – dziec-
ko, dystansu do własnych pomyłek, czerpania
satysfakcji z sukcesów, być może sprawi, że wy-
chowanie stanie się ciekawą, inspirującą przy-
godą.

Spotkania w „Szkole...”, będąc czasem spę-
dzonym bez dziecka, mają służyć tym chwilom,
które spędzamy razem z nim. Ważne, by opiece
nad dzieckiem i miłości do niego, towarzyszyło

zrozumienie wzajemnych relacji.
Jest to szkoła przyjazna rodzicom – bez

ławek i tablicy, ze stałą grupą uczestników, co
daje możl iwość czerpania z zasobów grupy,
wzajemnego udzielania sobie wsparcia i wymia-
ny doświadczeń.

Rodziców dzieci w wieku do 6 lat, którzy
chcą wiedzieć więcej, zapraszam na kolejny cykl
zajęć „Szkoły Mądrych Rodziców” w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach
Op.

Program obejmuje cykl 2-godzinnych spo-
tkań w odstępach tygodniowych (liczba spo-
tkań do uzgodnienia)

Pierwsze spotkanie: 02.10.2013r., godz. 16.00
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub
telefonicznie w Poradni – tel. 77 4613026.

Zajęcia są bezpłatne;
liczba miejsc ograniczona.

Zapraszam
– Adriana Hajdas

– psycholog Poradni

Szkoła Mądrych Rodziców
dok. ze str. 1

Utworzenie nowej jednostki – Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy, któremu
część obiektów użyczył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, wymagało powołania nowego
kierownictwa. I to w obu placówkach. Ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs na dyrektora MOW
został rozstrzygnięty 28 sierpnia. Wygrał go – zresztą startujący jako jedyny kandydat – Ryszard
Baszuk, dotychczasowy dyrektor SOSW. Z kolei na p.o. dyrektora tej placówki Zarząd Powiatu
powołał Tadeusza Leśko, dotychczas zastępcę dyrektora.

Dyrektorzy MOW i SOSW

Tadeusz Leśko - p.o. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Leśnicy

Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku historia, studia podyplomowe w
zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z ustawodawstwem rodzinnym oraz resocjaliza-
cji, kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. Jest nauczycielem dyplomowanym.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję kierownika internatu w Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Leśnicy, a w latach 2005-2013 - funkcję zastępcy dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Leśnicy.

W dniu 28 sierpnia 2013 Zarząd Powiatu Strzeleckiego powierzył panu Tadeuszowi Leśko
pełnienie obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Leśnicy na
okres 10  miesięcy.

Ryszard Baszuk - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu w zakresie wychowania technicznego o specjalno-
ści nauczycielskiej, studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświa-
cie”, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z ustawodawstwem rodzinnym oraz resocjalizacji,
kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. Jest nauczycielem dyplomowanym.

W latach 1997 – 2003 pełnił w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Leśnicy
funkcję kierownika internatu, a od 2003 roku funkcję dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Leśnicy.

W dniu 28 sierpnia 2013 w wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego Zarząd Po-
wiatu Strzeleckiego powierzył panu Ryszardowi Baszukowi stanowisko dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy.
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W dniach 7 – 13 lipca 2013 roku uczniowie Technikum Ekonomicznego z opiekunką Anną
Sewruk uczestniczyli w wakacyjnym obozie naukowym w Poroninie.

Obóz był zorganizowany w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. W trakcie
wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach merytorycznych z technologii informacyjnej prowa-
dzonych przez trenerów WSEiI z Lublina. Mieli także czas na odpoczynek i wycieczki krajoznawcze.
Uczniowie zwiedzili Zakopane a podczas wizyty w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” w Murzasichlu
wysłuchali opowieści o historii i tradycji Podhala. Wypoczywali na basenie, korzystali z sauny i
jacuzzi, wieczorami brali udział w rozgrywkach sportowych oraz dyskotekach. W ostatnim dniu
obozu uczniowie przedstawili prezentacje przygotowane na zajęciach z trenerami. Wrócili do domu
zadowoleni i pełni wrażeń.

Młodzież z pewnością na długo zapamięta wyjazd do Poronina: zawarte tam przyjaźnie, niepo-
wtarzalne krajobrazy tatrzańskie, unikalną atmosferę oraz wyborne góralskie specjały. 

Obóz w Poroninie

Czarnocin- Granica to okolica w gmi-
nie Leśnica nazywana „Śląską Szwaj-
carią” –słynie nie tylko z przepięk-
nych krajobrazów z licznymi wznie-
sieniami i leśnymi wąwozami. W oko-
licy rezerwatu „ Boże Oko” i „Grafik”
można oprócz przeciętnych „zającz-
ków”, podgrzybków, i kań  znaleźć nie
lada okazy prawdziwków. Te dwa
przedstawione na zdjęciu znalezione
przez mieszkańca Czarnocina okazy
szlachetnego borowika miały 2,35kg
i 1,85kg. Najczęściej jednak spotyka-
ne to borowiki ciemnobrązowe- naj-
cenniejsze dla zbieraczy z uwagi na
walory smakowe i możliwość susze-
nia. Występuje tu także borowik ce-
glastopory- ciemnobrązowy z wierzchu i ceglasty od spodu, siniejący po przekrojeniu. Niewiele
osób zbiera ten gatunek borowika ze względu na małe walory smakowe- na szczęście dla tego gatun-
ku, gdyż jest on już na wyginięciu i znajduje się pod ochroną. Na obrzeżach lasów i łąkach licznie
występuje tu także pieczarka polna, jednak prawdziwą królową jest czubajka kania.Od października
obwicie występuje tu opieńka miodowa nadająca się nie tylko na przetwory w occie, ale można ją
również suszyć i wykorzystać  w połączeniu z mięsem jako farsz do pierogów – są znakomite.
Tak więc na grzyby, na grzyby…

J.Wnuk.

Leśne rekordy

Wszędzie niosą plon
Weszliśmy w okres dożynek. Właściwie w dożynkowy korowód. Nie ma gminy, gdzie nie kultywuje się tego zwyczaju. Ale też jest za co dziękować . I
oby tego „chleba naszego powszedniego”, o który prosimy w modliwtwie, nigdy nie zabrakło i by zawsze  był sprawiedliwie dzielony.
Poniżej kilka migawek fotograficznych z dożynek - w gminie Strzelce Opolskie, w gminie Zawadzkie i w gminie Ujazd.
Wszędzie - korony żniwne. Piękne i wymagające ogromu pracy. Wszędzie - korowody dożynkowe - pomysłowe i zabawne. Wszędzie - przystrojone
wioski.
Korony żniwne z każdej z gmin Powiatu Strzeleckiego będzie można oglądać również podczas Powiatowego Święta Chleba.

Dożynki w gminie Strzelce Opolskie

Dożynki w gminie Ujazd

Dożynki w gminie Zawadzkie
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Poznaj swoich dzielnicowych

Rejon służbowy nr 1- obejmuje ulice:
Marka Prawego, Krakowską od nr 25 i 16 do
końca, Toszecka, Budowlanych, Jankowskie-
go, Adama Asnyka, Stanis ława Moniuszki,
Plac Targowy, Rozenbergów, Henryka Sienkie-
wicza, Zieloną, Andrzeja Struga, Arki Bożka,
Elizy Orzeszkowej, Władysława Broniewskie-
go,  Stawową,  Czereśniową, Dziewkowicką
miasta Strzelce Opolskie.

REWIR   DZIENICOWYCH   W   STRZELCACH   OPOLSKICH

sierżant sztabowy Marcin Karwacki
tel. 77/4621925 lub 77/4621903

starszy aspirant Grzegorz Czaus
tel. 77/4621955 lub 77/4621903

Rejon służbowy nr 2- obejmuje ulice:
Kolejową, Sadową, Torową, Nowowiejską, Ka-
mienną, Okrężną, P odgórną, Krótką, Polną,
1 Maja, Konrada Habryki, Osiecką, Zakładową,
Leśną, Jana Matejki, Dworcową, Karola Miarki,
Bolesława Prusa, Żwirki i Wigury, Jemielnicką,
Wspólną, Cementową, Piękną, Wilkowskiego,
Szpitalną.

starszy sierżant Paulina Porada
tel. 77/4621954 lub 77/4621903

aspirant sztabowy Andrzej Bogusz
tel. 77/4621954 lub 77/462190

starszy sierżant Joanna Tomczuk
tel. 77/4621954 lub 77/4621903

starszy sierżant Patrycja Ploch
tel. 77/4621925 lub 77/4621903

starszy sierżant Marcin Bielecki
tel. 77/4621955 lub 77/4621903

aspirant Dariusz Popanda
tel. 77/4621925 lub 77/4621903

Rejon służbowy nr 3 - obejmuje ulice:
Juliusza Ligonia, Powstańców Śląskich, Bo-
lesława Chrobrego, Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, Jordanowską, Plac Mikołaja Koperni-
ka, B. Fryderyka Chopina, Plac Stefana Żerom-
skiego, Tadeusza Kościuszki, Wałową, Stra-
żacką, Ludową, Wojska Pol skiego, Ks iędza
Karola Lange, Hugo Kołłątaja, Parafialną, Ja-
rosława Dąbrowskiego, Plac Myśliwca, Rynek,
Krakowską od nr 1 do nr 23 o od nr 2 do 14,
Norberta Bończyka (ciąg pieszy), Konopnicką,
Zamkową nr 1, Księdza Wajdy, Grunwaldzką.

Rejon służbowy nr 4- obejmuje ulice:
Opolską od nr 11 do końca i od nr 8 do końca,
Gen. Karola Świerczewskiego (od nr 1 do 20),
Topolową, Bolesława Krzywoustego, Brzo-
zową, Jarzębową,  Młyńską, Gogolińską, Fa-
bryczną, Osiedle, Strzelców Bytomskich, Braci
Prankel, Agatową, Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Bocznicowa.

Rejon służbowy nr 5- obejmuje ulice:
Osiedle Piastów Śląskich, Bursztynową, Ka-
zimierza Wielkiego, Henryka Pobożnego, Wła-
dysława Łokietka, Mieszka I, Nefrytową, To-
pazową, Agatową, Rubinową, Księcia Alber-
ta, Gen. K. Świerczewskiego od nr 21 do 30,
Ciepłowniczą miasta Strzelce Opolskie.

Rejon służbowy nr 6- obejmuje ulice:
Opolską od nr 1 do 9, Adama Mickiewicza, Blo-
kową, Poprzeczną, Zamkową od nr 2 do nr 10,
Parkową, Kozielską, F loriana,  Szkolną, Mo-
stową, Dolińską, Dębową, Jana Rychla, Ujaz-
dowską, Brzezińską, Celną, Graniczną, Łąkową,
Wrzosową, Ogrodową, W. Świerzego.

Rejon służbowy nr 7- pozamiejski:
Grodzisko, Kalinowice, Kalinów, Ligota Dol-
na, Ligota Górna, Niwki, Rozmierz, Rożniątów,
Sucha, Szymiszów.

Rejon służbowy nr 8- pozamiejski:
Błotnica Strzelecka, B rzezina,  Dziewkowice,
Jędrynie, Kadłub, Osiek, Płużnica Wielka, Roz-
mierka, Szczepanek, Warmątowice.

Jesteśmy po wielkich zakupach przed roz-
poczęciem roku szkolnego. Książki, przybory,
ubrania, tornistry, plecaki – mnóstwo rzeczy było
potrzebne naszym dzieciom. Część z nich zosta-
ło kupione w pośpiechu i nie zawsze spełniły
oczekiwania naszych juniorów.

Zdarza się, że plecaki, czy nowe buty rozpa-
dają się po pierwszym tygodniu użytkowania.
Zdarza się, też, że towary okazują się niezdatne
do użytku z powodu farbowania, specyficznego
zapachu etc? Jakie mamy prawa i co możemy zro-
bić, by dzieci bezproblemowo mogły korzystać
z zakupionych towarów? Czy mogą je same
wybierać i kupować? O tym poniżej.

Wszelkie towary zakupione w związku z
wyprawką dla dziecka to towary konsumpcyjne
i w przypadku ich wadliwości czyli niezgodno-
ści towaru z umową mamy prawo do reklamacji.
Możemy żądać w pierwszej kolejności wymiany
towaru na nowy lub naprawy, a jeżeli jest to nie-
możliwe zwrotu gotówki. Reklamacja winna być
rozpatrzona w terminie 14 dni, jeżeli sprzedaw-
ca tego nie zrobi winien ją uznać. Pamiętajmy
również, iż reklamacje należy zgłosić do 2 mie-
sięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z
umowa, gdyż w przeciwnym razie nie zostanie
ona uznana. Prawo do reklamacji mamy do 2 lat
od zakupu. Towary z wyprzedaży i promocji
podlegają takim samym prawom i również można
je reklamować.

Wielu rodziców preferuje samotne zakupy
i rzeczy dla swoich dzieci kupuje bez uprzednie-
go mierzenia. Nie zawsze uda się jednak dobrze

Szkolne zakupy - co można reklamować?
trafić z rozmiarem czy gustem, a zwrot butów, kurt-
ki, ale też i podręcznika jest uzależniony w ta-
kim przypadku tylko i wyłącznie od dobrej woli
sprzedawcy.

Na szczęście wiele sklepów dobrowolnie
zobowiązuje się, że zwróci nam pieniądze, jeśli
zrezygnujemy z zakupu w określonym przez
sklep terminie. Należy to jednak sprawdzić jesz-
cze przed zakupem i dowiedzieć się dokładnie,
jakie są warunki zwrotu, a przede wszystkim czy
sklep zwróci nam pieniądze, czy tylko zgodzi
się na wymianę produktu na inny w tej samej
cenie.

Wyjątkiem jest przypadek, gdy dokonamy
zakupów na odległość – np. przez Internet.
Wówczas możemy odstąpić do 10 dni od takiej
umowy. Termin 10 dniowy liczy się od dnia otrzy-
mania towaru.

Jednak prawo to nie dotyczy transakcji za-
wartych pomiędzy dwoma konsumentami (np.
zakup podręcznika przez ucznia od innego
ucznia) albo w trybie licytacji. W takim przy-
padku nie możemy skorzystać także z prawa do
reklamacji z t ytułu niezgodności towaru z
umową.

Wielu rodziców woli natomiast wysyłać
dzieci same na zakupy, by nie mieć problemów z
nietrafionymi w gust towarami. Pamiętajmy jed-
nak o kilku kwestiach. Do 13. roku życia dzieci
nie mają zdolności do czynności prawnych, a
osoby w przedziale wiekowym 13-18 mają tę
zdolność ograniczoną. Oznacza to, że mogą za-

wierać umowy dotyczące bieżących spraw, takich
jak: zakup przyborów szkolnych, zeszytów, nie-
drogich zabawek,  książek, magazynów.  Zakup
droższej rzeczy wymaga zgody rodziców lub opie-
kunów.

Czy farbowanie butów i zapach można rekla-
mować? Farbowanie jak najbardziej, nie jest nor-
malną rzeczą, że obuwie farbuje, utrudnia to ko-
rzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. Na-
tomiast co do zapachu, może być problematyczne,
czy jest to niezgodność towaru z umową. Jeśli
zapach ten był w momencie sprzedaży i zdecydo-
waliśmy się na zakup, będąc go świadomym, sprze-
dawca może nie uznać reklamacji. Jeśli natomiast
sprzedawca zapewnia nas, ze zapach zniknie w
trakcie użytkowania w określonym czasie, a to nie
nastąpi można powołać się na niezgodność towa-
ru z umową – w szczególności z zapewnieniami
sprzedawcy. Warto jednak mieć te zapewnienia na
piśmie.

Często podejrzewamy, że zakupione produk-
ty są niebezpieczne, wówczas również możemy re-
agować

Konsumenci, którzy uważają, że kupiony
przez nich produkt nie jest bezpieczny, mogą zgła-
szać do UOKiK informacje o niebezpiecznych
produktach, jak również informować o tym Inspek-
cję Handlową, która przeprowadzi kontrolę.

Jako konsumenci mamy prawo do bezpiecz-
nych produktów i towarów zgodnych z umową
dlatego reagujmy na wszelkie nieprawidłowości
w tym zakresie.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Sarospatak, rzeka Bodrog, winnice, wody
termalne- to miejsca, które inspirowały młodzież
Zespołu Szkół Ogolnókształcących  w Strzel-
cach Opolskich oraz ich kolegów ze szkół part-
nerskich Soest, Kampen , Sarospatak w ramach
międzynarodowego projektu „Water 4 All, All
4 Water” będącego kolejnym projektem z serii
„Dyplomaci w gumowcach” do działania.

W ostatnią wakacyjną środę 28.08.2013
roku grupa licealistów z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Strzelcach Opolskich wraz z
opiekunami panią Dominiką Lelicką oraz Renatą
Hurek, pełna entuzjazmu i oczekiwań wyruszy-
ła autokarem do Sarospatak. Celem wyprawy były
biologiczne i chemiczne badania stopnia czy-
stości wody rzeki Bodrog i porównania uzyska-
nych wyników z wynikami badań przeprowa-
dzonymi w roku 2002 (Projekt: „Gold or fish”).

Zajęcia w terenie, odpowiedzialność za wy-
konanie przyjętego na siebie zadania realizowa-
nego w międzynarodowym składzie, prezenta-
cja kraju, miasta, szkoły, swoich zainteresowań
biologią i chemią, stały się okazją do przełamy-
wania barier językowych, pozwalały sprawdzić
swoje umiejętności, zaś konfrontacja z innymi
uczestnikami uzmysłowiła uczniom fakt, że każ-
dy z nich ma coś interesującego do zaoferowa-
nia, że rzetelnie wykonanie zadania przynosi
satysfakcję i daje nowe możliwości.

Wspólne działani a okazały się świetną
przygodą i zostaną zapisane w folderze „Nieza-
pomniane wakacje”.

Renata Hurek

Dyplomaci w gumowcach w krainie tokaju

Wakacje to czas, kiedy chcemy wypoczy-
wać, zwiedzać, spędzać czas z bliskimi, lub po-
łączyć przyjemne z pożytecznym.
Właśnie tak, na przełomie lipca – sierpnia bieżą-
cego roku, nauczycielka  języka angielskiego z
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Opolskich, Agnieszka Ko-

"Uczenie się przez całe życie" - również w wakacje!

 Przygoda w Szkocji

złowska, postanowiła dokształcać się w jednej
ze  szkół w Edynburgu, w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie – Kursy doskona-
lenia zawodowego.
 Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji
kadry oświatowej poprzez dofinansowanie
wyjazdów do krajów europejskich. Beneficjen-

ci mogą brać udział w  kursach szkoleniowych,
konferencjach lub seminariach oraz praktykach
typu job- shadowing. Każdy uczestnik programu
jest  w pewnym stopniu ambasadorem swojego
kraju, miasta i szkoły. Szkolenie okazało się bar-
dzo cennym doświadczeniem, zapewniając zarów-
no wiedzę merytoryczną na temat nauczania języ-
ków obcych, jak i praktyczną w postaci prezento-
wanych i przećwiczonych przez uczestników
kursu technik nauczania poszczególnych umie-
jętności. Większość zajęć miała charakter warsz-
tatów, gdzie  nauczyciele sami stawali się ucznia-
mi testując nowe treści w kontekście różnych ty-
pów inteligencji: kinestetycznej, wizualnej, lin-
gwistycznej, muzykalnej, przestrzennej, interper-
sonalnej itd. Kurs był tym ciekawszy, ponieważ
dał możliwość skonfrontowania własnego do-
świadczenia z uczestnikami  pochodzącymi z róż-
nych krajów tj. Hiszpania, Austria, Czechy, Niem-
cy oraz Rosja. Dyskusje i spostrzeżenia pokazały,
że mimo dzielących nauczycieli odległości wszy-
scy jesteśmy jednomyślni co do wielu kwestii
związanych z nauczaniem języka angielskiego, a
realia nauczania w wielu krajach są bardzo zbli-
żone.
Uczestnictwo w takim kursie niewątpliwie po-
zwala zweryfikować własne sposoby nauczania
oraz zwiększa wiedzę na temat nowych metod oraz
umożliwia dostęp do większego zasobu materia-
łów i metod szkoleniowych.



Proje kt jest f inansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regiona lnego
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z Min isterstwem  Rozwoju R egionalnego oraz ze  środków budżetu państwa.
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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

 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 powierzchni
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 działki nr 416/1 (łącznie pas o szerokości
ok. 5 metrów wzdłuż ulicy Opolskiej), oznaczona jest symbolem 1/2 KDG – teren układu komunika-
cyjnego, ulica Opolska.

Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00009498/8, bez obciążeń.
Obecnie nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Krótkiej nr 1. W przypadku wyłonienia nabywcy nieruchomości
trwały zarząd zostanie wygaszony.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 31 października 2012
roku, a drugi - w dniu 30 kwietnia 2013 roku.
Cena wywoławcza nieruchomości – 1 750 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do rokowań, w terminie do dnia 25 października 2013 roku należy wpłacić
zaliczkę w kwocie 87 500,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawar-
cia umowy, na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica,
Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.

Zabezpieczenie wpłacone przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra, zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym
przez sprzedającego – przepada.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się do dnia 25 października 2013 r. w kan-
celarii Starostwa, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem na kopercie : „Rokowania na sprzedaż nie-
ruchomości położonej w  Zawadzkiem przy ul. Opolskiej nr 2”.

Zgłoszenie winno zawierać :
1) imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy z jej siedzibą
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
5) kopię dowodu wpłaty zaliczki.

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

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535).

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr  77-4401-740.

Zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego www.powiatstrze-
lecki.pl. w zakładce „Nieruchomości”.

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r, zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosków
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, od dnia 04.09.2013r. obowiązują nowe
wzory wniosków o pozwolenie na budowę i na rozbiórkę.

Nowe wnioski są dostępne na stronie internetowej www.bip.powiatstrzelecki.pl oraz w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Wydział Architektoniczno-Budow-
lany, II piętro, pok. 211-213.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Z PKS-em na Górę św. Anny
na Obchody Kalwaryjskie

Konieczne nowe
wzory dokumentów

PKS w Strzelcach Opolskich SA informuje,że uruchamia w dniu 14 września 2013 /sobota /
przewóz autobusowy na uroczystości Podwyższenia Krzyża Św na Górze św. Anny z OB-
CHODAMI KALWARYJSKIMI.

Odjazdy:

 Strzelce Op, Dworzec Aut. 17.00
 Strzelce Op. Agromet 17.05
 Rożniątów II 17.10
 Rożniątów I 17.13
 Kalinów 17.18
 Lipieniec 17.21
 Wysoka skrz. 17.23
 Wysoka I 17.25

Powrót z Góry św. Anny do Strzelec Op. : wyjazd 21.15  ZAPRASZAMY

LOKALNY  PUNKT  INFORMACYJNY  O  FUNDUSZACH  EUROPEJSKICH  PRZY
OPOLSKIM  CENTRUM ROZWOJU  GOSPODARKI

serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu pn.:
„Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach działania oraz

poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach
RPO WO 2007-2013”

które odbędzie się w dniu 23.09.2012 roku o godzinie 12.00 (poniedziałek)
na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2

Prezentacje dotyczące możliwości dofinansowania w ramach zbliżającego się naboru do Pod-
działania 1.3.2 RPO WO  poprowadzą przedstawiciele OCRG

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu
do dnia 20.09.2013r. (piątek) dzwoniąc pod nr tel. 77 40 33 660 lub  77 440 17 05, wysyłając
informację pocztą elektroniczną na adres: pcieg@powiatstrzelecki.pl, lub przychodząc bezpo-
średnio do Punktu. Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w
Strzelcach Opolskich mieści się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, przy ul.
Jordanowskiej 2 (parter, pokój nr 7). Szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci
Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza.

Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!!!
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Ad multos
annos!

Wiwat Jub ilaci!!!
Już dawno nie składaliśmy życzeń

tak dużem u gronu naszych szanownych
i szacowny ch Jubila tów. To nap rawdę
rzadka okazja, by z gratulacjami i naj-
lep szym i ży czen iami urodzino wymi, z
głębi serca płynącymi, w dniach ich Świąt
pospieszy ć do sześcio rga mieszkań ców
powiatu strzeleckiego. A okazja ku temu
była wspaniała: okrągłe  uro dzin y. Oby
nam wszyst kim przy szło je  obchodzić
w tak świetnej formie, jak nasi Jubilaci.
Każdego z Jubilatów obdarowano w Dniu
Urodzin mnóstwem ciepłych słów, kwia-
tów i upo minków. Wśród gości, którzy
win szowali Jubilatom  byli najbliżsi, ale
t ak że p rzedst awiciele władz Po wiat u
Strzeleckiego. Dobrą tradycją stało  się,
że w tak doniosłej chwili odwiedzają Ich
z listami gratulacyjnymi, kwiatami i ko-
szem wyp ełnio nym słodk ościami.

Do tych życzeń dołączamy się i my
- wszy st kiego co  n ajlepsze życzy my
Państwu!

Oby słodkich chwil było w Waszych
następnych latach jak najwięcej, oby do-
pisywało  zdrowie,  p ogo da ducha i r a-
dość z każdego dnia!

Pani Helena Pyka, mieszkanka Spó-
roka, swój Jubileusz 95-lecia obchodziła
8 września.

Pani Rozalia Jaskuła,  mieszkan ka
Kielczy, swoje święto z okazji 90 uro-
dzin obchodziła 25 sierpnia.

Pan Rober t Kołodziej, mieszkaniec
Sieroon iowic, swoje 9 0 urodzin y świę-
tował 2 września.

Pani Elfry da Mat uszek,  mieszkan-
ka Zimnej Wódki, jubileusz 90-lecia ob-
chodziła 7  września.

Pan Józef Smietana, m ieszk aniec
Str zelec  Opolskich,  swoje 90 urodziny
świętował 8  września.

Pani Zofia Garbela, mieszkanka Ję-
dryn i, 90 urodziny obchodziła 9 wrze-
śnia.

Ad m ultos an nos!

W ramach Narodowego Czytania zainspi-
rowanego przez prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego w dniu 6 września odbyła się ak-
cja, zorganizowana przez Powiatowe Centrum
Kultury i CKZiU w Strzelcach Opolskich, wspól-
nego czytania „Ślubów Panieńskich. Czytali-
śmy fragmenty ksi ążki , będąc jednocześnie
książką…

Przedsi ęwzięcie odbyło się na boisku
ORLIK w Strzelcach Opolskich przy ul. Po-
wstańców Śl. 3 - wystartowaliśmy o 10:00 -
uczniowie z CKZiU w Strzelcach Opolskich
przepięknie przeczytali fragmenty "Ślubów Pa-
nieńskich" Aleksandra Fredry : akt I, sc. 7 oraz
akt III, sc. 1. Oprócz „Ślubów panieńskich” prze-
czytano również wierszowaną bajkę „Paweł i
Gaweł”, mało kto pamięta, że i ten utwór jest
autorstwa Fredry, a przecież uznawany jest za
kanon polskiej literatury dziecięcej.

Młodzież pytana o lekkość czytania dzieł
Fredry, odpowiadała, że z pewnością ciekawie
jest przenieść się na niwę starej polszczyzny, naj-
bardziej, z czytanych pozycji, zapadła im w pa-
mięć komedia "Zemsta".

Korzystając z okazji serdecznie dziękuje-
my za zaangażowanie i przeprowadzenie wspól-
nego przedsięwzięcia pani dyrektor Halinie Kaj-
sturze, paniom bibliotekarkom i naszej młodzie-
ży.

A powiadają, że "młodym się nie chce" -
wręcz przeciwnie, nic bardziej mylnego - trzeba
dementować takie plotki!!!

Relacja z akcji wyemitowanej przez TVP
Opole w bloku informacyjnym „Kurier Opolski”
dostępna jest na naszej stronie:

ht tps: //www. facebook.com/P owiatoweCen-
trumKultury

W dniu 5 października br. odbędzie się inauguracja Powiatowego
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23 pn.:
„Barwy zdmuchnięte z jesieni”.

W tym dniu dla wszystkich odwiedzających nas gości mamy do za-
proponowania bardzo ciekawą różnorodną ofertę kulturalną, w której każdy
niezależnie od wieku znajdzie dla siebie coś interesującego. Na terenie
całego budynku, a także ogrodu, parkingu  zaplanowano wiele atrakcji.

A dodatkowo bogaty program sceniczny – „scena, która będzie żyła
własnym dynamicznym rytmem” czyli początkowo będzie miejsce na wy-
stępy we wspólnej choreografii tańca i śpiewu, projekcje filmowe z kina
holenderskiego, teatr lalkowy Falkoshow: spektakl ,,Iluzja marionetki"
oraz przedstawienie „O szewczyku co Smoka Wawelskiego pokonał” po-
łączone z warsztatami o animacji, aż do bloku popołudniowego przygoto-

Żywa księga z lotu ptaka
Barwy zdmuchnięte z jesieni

5 października rusza
Powiatowe Centrum Kultury

wanego pod kątem dojrzałej publiczności czyli koncert Karola Lipińskie-
go – Brańki w akompaniamencie piano Soni Lewosiuk z repertuarem z
muzyki filmowej, teatr tańca w technice UV i LED, przedstawienie arty-
styczne – opowieść malowana piaskiem, i wieczornego zakończonego
rock&rollowym brzmieniem w wykonaniu Brand New Cadillacs. Ponadto
w programie wystawa obrazów - akwareli Rafała Rudko i Dominiki Łuczak
z Warszawy, wirtualne wycieczki po ciekawych zakątkach na multimedial-
nych kokpitach, filmy o śląskości i nie tylko, spotkanie autorskie z Wio-
lettą Piasecką. Na zewnątrz natomiast zapraszamy do Magicznej Wyspy,
Fabryki Niespodzianek, kreatywnych zabaw animacyjnych, na warsztaty
w rzeźbieniu w drewnie, sztukę upcykling’u oraz teatr ognia.Foto: Romuald Kubik

Robert Kołodziej, mieszkaniec Sierooniowic,
swoje 9 0 urodziny świętował 2 września.

Pani Helena Pyka , mieszkanka  Spóro ka,
swój Jubileusz 95-lecia  obchodziła 8 września.

Pani Rozalia Jask uła, mieszkank a Kielczy,
swoje święto z okazji  90 urodzin ob chodziła 25 sierpnia.

Pani Elfryda Matuszek, m ieszka nka Zim nej Wó dki,
jubileusz 9 0-lecia obcho dziła 7  września.

Pan Józef Smietana , mieszk aniec Strzelec  Opolsk ich,
swoje 9 0 urodziny świętował 8 września.

Pani Zofia  Garbela, mieszkank a Jędryni,
90 urodziny o bchodziła 9 września.

 Pokaz ogniowy

Teatr Falkoshow - interaktywny spektakl familijny
„O szewczyku co Smoka Wawelskiego pokonał”
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Zwierzęta
Vademecum - tajemnice przyrody Powiatu Strzeleckiego

Świat zwierząt powiatu strzeleckiego jest
równie bogaty jak szata roślinna. Na jego
obszarze występują liczne stanowiska rzad-
kich i ginących gatunków zwierząt bezkręgo-
wych oraz kręgowców, w tym ginących w
skali regionu, kraju, a nawet Europy.

W okresie letnim, łatwo zauważalnym
rzędem owadów są ważki. Nad rzekami i licz-
nymi zbiornikami unoszą się barwne stadka,
m.in. świtezianek dziewic. Samce tego ga-
tunku mają metaliczne, szmaragdowoniebie-
skie zabarwienie, samice natomiast posiadają
barwę miedzianą lub zielonkawą. Nad Jemiel-
nicą zaobserwować można rzadko również
chronioną żagnicą zieloną. Na Stawach Plu-
derskich oraz na stawach koło Izbicka stwier-
dzono występowanie ciepłolubnej ważki -
szafranki czerwonej. Gatunek ten przybył do
nas z południa Europy. Początkowo znany
był z 6 stanowisk położonych w południowej
Polsce. Obecnie znany jest na około 50 sta-
nowiskach. Spotykany jest przede wszystkim
nad przeźroczystymi wodami o bogatej ro-
ślinności podwodnej. Pomnikowe, często już
obumierające dęby porastające dolinę Małej
Panwi są siedliskiem występowania rzadkie-
go w Polsce i Europie chrząszcza - pachnicy
dębowej, który zasiedla ciepłe, świetliste lasy
liściaste i mieszane, parki, zadrzewienia przy-
drożne lub rosnące na obrzeżach rzek i innych
zbiorników wodnych. Warunkiem koniecz-
nym do rozwoju tego gatunku jest obecność
starych, dziuplastych drzew. Należy on do
jednego z największych krajowych chrząsz-
czy. Swoją nazwę zawdzięcza przyjemnemu
zapachowi feromonu wydzielanego przez sam-
ce, który jest wyczuwalny przez człowieka i
kojarzony przez niektórych z zapachem śli-
wek.

Na wilgotnych łąkach i torfowiskach w
dolinie Małej Panwi oraz Jemielnicy  rzadko
można zaobserwować chronione motyle: mo-
draszka teleiusa i modraszka nausitousa oraz
czerwończyka nieparka. Jednym z najciekaw-
szych gatunków motyli spotykanych na tere-
nie powiatu jest modraszek teleius. Jego na-
zwa gatunkowa wywodzi się od greckiego
słowa „teleios” - doskonały. Samica tego ga-
tunku składa jaja na kwiatostanach krwiścią-
gu lekarskiego, gatunku spotykanego zazwy-
czaj na wilgotnych łąkach użytkowanych eks-
tensywnie. Młoda gąsienica żyje w ukryciu,

odżywiając się elementami kwiatostanów.
Okres ten trwa 2-3 tygodnie, następnie gąsie-
nica spada na ziemię. Leżąc na ziemi imituje
zagubioną larwę mrówki. Gąsienice w tym
okresie są w stanie wydzielać substancje che-
miczne przywabiające wiele gatunków mró-
wek z rodzaju wścieklica. Po odnalezieniu
przez robotnice mrówek leżącej zazwyczaj nie-
ruchomo larwy rozpoczyna się proces jej ad-
opcji, który trwa średnio kilkadziesiąt minut.
Gąsienica wydziela w tym czasie z gruczołu
nektarowego słodką substancję dodatkowo za-
chęcając mrówki do adopcji. Następnie, o ile
zostanie zaakceptowana, przenoszona jest do
mrowiska. Samica tego motyla przy wyborze
miejsca składania jaj kieruje się nie tylko
obecnością rośliny, ale także obecnością w
pobliżu gniazd właściwego gatunku mrówek.
Ma to szczególne znaczenie, gdyż krwiściąg
lekarski jest częściej spotykany niż gniazda
mrówek gospodarzy, larwa nie adoptowana
lub adoptowana przez niewłaściwy gatunek
mrówki ginie. Po znalezieniu się w mrowi-
sku gąsienica dostosowuje swoje feromony
do feromonów wydzielanych przez gatunek
mrówek gospodarzy, co w większości przy-
padków zapewnia jej bezpieczeństwo przeży-
cia. Wewnątrz mrowiska larwa żywi się jaja-
mi i larwami mrówek, unikając kontaktu z
robotnicami. W okresie między adopcją i
dostaniem się do mrowiska, a przepoczwarze-
niem się gąsienica modraszka zwiększa masę
swojego ciała blisko stukrotnie. Po trzech
tygodniach od przepoczwarzenia wylęga się
motyl, który następnie stara się szybko opu-
ścić mrowisko. Co ciekawe dorosłe modrasz-
ki wysysają nektar tylko z kwiatów o kolorze
fioletowym, różowym i czerwonym. Podobną
biologię posiada modraszek nausitous. Czer-
wończyk nieparek spotykany jest zazwyczaj
na wilgotnych łąkach, torfowiskach, bagnach,
w dolinach rzek oraz nad brzegami zbiorni-
ków wodnych. Gatunek ten zwiększa swą
aktywność przy ciepłej, słonecznej pogodzie.
W powiecie strzeleckim znany jest z nielicz-
nych stanowisk w dolinie Jemielnicy i Małej
Panwi. Gatunek ten posiada jedno, a w sprzy-
jających warunkach, dwa pokolenia w roku,
przy czym drugie pokolenie jest znacznie
mniejsze od pierwszego. Gąsienice wylęgają
się z zimujących jaj wczesną wiosną. Żerują
do początku czerwca, kiedy to przepoczwar-
czają się na roślinie żywicielskiej, jakim jest
przede wszystkim szczaw lancetowaty, rza-
dziej spotykane są również na innych gatun-
kach szczawiu. Wylęg dorosłych motyli na-
stępuje w na przełomie czerwca i lipca. Dru-
gie pokolenie pojawia się zazwyczaj w sierp-
niu. Czerwończyk nieparek jest w Polsce ob-
jęty ochroną ścisłą. Jest również chroniony,
podobnie jak wcześniej opisane gatunki mo-
tyli, Dyrektywą Siedliskową oraz Konwencją
Berneńską. Obecność tego motyla na danym
terenie, może stanowić podstawę do wyzna-
czenia Obszaru Natura 2000. W naszym kraju
sytuacja tego gatunku jest znacznie lepsza niż
w innych krajach Europy Zachodniej. Sytu-
acja krajowej populacji tych gatunków jest
jak na razie dosyć stabilna, jednak w całej
Europie są one poważnie zagrożone wymar-
ciem. Przyczyniają się do tego przede wszyst-
kim melioracje i osuszanie terenów podmo-
kłych.

Grupa zwierząt kręgowych posiada rów-
nież swoich rzadkich przedstawicieli, których
spotkać można terenie powiatu strzeleckiego.
W nurcie Jemielnicy, Bziniczki, Myśliny oraz
w nieczynnym kanale hutniczym pomiędzy
Kolonowskiem, a Zawadzkiem spotkać moż-
na objętego ścisłą ochroną minoga strumie-

niowego, którego larwy zwane ślepicami, za-
grzebane w mule, żyją znacznie dłużej od osob-
ników dorosłych. Osobniki dorosłe nie po-
bierają pokarmu i stąd też mają mniejsze roz-
miary niż ich postać larwalna. Tarło tego ga-
tunku odbywa się na przełomie kwietnia i
maja. Ikra zostaje złożona do dołków w by-
strym nurcie o żwirowatym lub piaszczystym
dnie. Jest to gatunek poligamiczny i tarło
odbywa się w grupach liczących do kilkuna-
stu osobników, choć zazwyczaj jednej samicy
towarzyszą 2-3 samce. Po tarle w ciągu kilku
dni wszystkie osobniki dorosłe giną. Po wy-
kluciu się z jaj larwy zagrzebują się w piasku
na głębokość 10-40 cm i żyją tak od 3 do 6
lat. Dawniej gatunek ten występował bardzo
licznie w rzekach i potokach niemal całego
kraju. W ostatnim czasie obserwuje się jego
wyraźne zanikanie. Utrzymuje się z rzadka
tylko w niektórych regionach kraju. W różne-
go typu wodach na terenie powiatu występuje
wiele gatunków ryb. Prócz często spotyka-
nych gatunków, stwierdzono występowanie
ich rzadkich i chronionych przedstawicieli -
śliza i piskorza. Śliz został stwierdzony w
dopływach Małej Panwi oraz w Jemielnicy.
Zamieszkuje on czyste, płytkie rzeki oraz przy-
brzeżną strefę jezior o piaszczystym lub żwi-
rowym dnie. Gatunek ten prowadzi denny tryb
życia i jest bardzo trudny do zaobserwowania,
gdyż zazwyczaj kryje się między kamieniami
lub innymi przedmiotami znajdującymi się
na dnie i tylko w sytuacji zagrożenia szybko
przepływa z jednego miejsca w drugie. Wzrost
jego aktywności obserwuje się w godzinach
wieczornych oraz po zapadnięciu zmroku.
Występuje zazwyczaj w grupkach liczących
od kilku do kilkunastu osobników, choć nie-
kiedy można spotkać także pojedyncze okazy
pływające na płyciznach w poszukiwaniu po-
karmu.

Na terenie powiatu strzeleckiego wystę-
pują również liczne gatunki płazów. W Pol-
sce wszystkie gatunki płazów podlegają ochro-
nie. Spotkać tu można rzadką w całej Europie
traszkę grzebieniastą, traszkę górską, traszkę
zwyczajną, żabę trawną, żabę moczarową, żabę
wodną, żabę jeziorkową, ropuchę szarą, ropu-
chę zieloną, a także rzekotkę drzewną. Jedną z
najbardziej ciekawych jest żaba moczarowa,
której gody obserwować można tylko w kilku
miejscach, m.in. w okolicach Jędryń, Kadłu-
ba, Łazisk, Staniszcz Małych. Żaba ta należy
do grupy płazów o najciekawszym ubarwie-
niu spośród naszych rodzimych gatunków. W
okresie godów, który przypada na marzec lub
początek kwietnia, gdy samce żaby moczaro-
wej podążają w kierunku zbiorników wod-
nych, całe ich ciało przybiera niezwykły, błę-
kitnawy kolor. Takie błękitne żaby są wtedy
bardzo łatwe do rozpoznania i trudno je nie
zauważyć. Powstawanie tego pięknego ubar-
wienia, utrzymujące się tylko przez kilka dni,
powoduje bardzo duże nagromadzenie płynu
zwanego limfą w podskórnych workach, które
dość szybko ustępuje. Ubarwienie godowe jest
jednak bardzo nietrwałe. Błękitny okaz samca
traci swe ubarwienie w kilka chwil po schwy-
taniu, nie zachowuje się też u okazów zakon-
serwowanych. Ciekawy jest również głos go-
dowy samców, który przypomina pojedyncze
bulgnięcia lub szczeknięcia psa z oddali.

Spośród gromady gadów na terenie po-
wiatu strzeleckiego występują trzy gatunki
jaszczurek: jaszczurka zwinka, jaszczurka żywo-
rodna i padalec zwyczajny. Spośród czterech
gatunków węży występujących w Polsce, trzy
występują na tym obszarze. Są to: zaskroniec
zwyczajny, żmija zygzakowata oraz rzadki w
Polsce gniewosz plamisty. Ten ostatni należy
do grupy węży dusicieli, ponieważ swoje ofiary
przed połknięciem dusi. Głównym jego po-
żywieniem są jaszczurki, małe węże oraz rza-
dziej myszy, ryjówki i pisklęta ptaków. Cechą
charakterystyczną ubarwienia gniewosza są
ciemne plamy na głowie i grzbiecie. Gnie-
wosz jest wężem o aktywności dziennej oraz
gatunkiem wybitnie ciepłolubnym. Występuje
przeważnie na terenach otwartych, nasłonecz-
nionych, na glebach suchych, piaszczystych
lub kamienistych. Na lądzie jest wężem po-
wolnym, wskutek czego można łatwo go
schwytać. W takim przypadku staje się nie-
zwykle agresywny i stąd jego nazwa. Ukąsze-
nia gniewosza są dla człowieka jednak zupeł-
nie nieszkodliwe i bezbolesne. Wąż tez został
stwierdzony w okolicach Barutu, Ligoty Dol-
nej, Kadłuba i Staniszcz Małych.
Z wielu gatunków ptaków lęgowych, spoty-
kanych na terenie powiatu strzeleckiego, do
najbardziej interesujących zaliczyć należy der-
kacza, który jest zagrożony w skali świato-
wej. Występuje on na podmokłych łąkach w
dolinach rzek, a jego najliczniejsza populacja
w powiecie znajduje się w okolicach Staniszcz
Małych. Na suchych murawach i nieużytkach
występuje lerka, świergotek polny, jarzębat-
ka, gąsiorek, ortolan, kląskawka i pokląskwa.
W licznych stawach hodowlanych i drobnych
zbiornikach lęgnie się m.in.: błotniak stawo-
wy, wodnik, kropiatka, zielonka oraz żuraw,
który pod koniec lutego wraca do naszego
kraju z północnej części Afryki i Półwyspu
Iberyjskiego. Możemy wtedy zobaczyć cha-

rakterystyczne klucze, które ptaki tworzą w
czasie lotu, wydając przy tym donośny głos
zwany klangorem, przypominający głos trąb-
ki. Jest on słyszalny w promieniu kilku kilo-
metrów. Po powrocie gatunek ten trzyma się
jeszcze w stadach, a jego toki odbywają się w
grupach. Ptaki wykonują wtedy charaktery-
styczny taniec, podobny do baletowego, pod-
skakują kłaniają się, a samce dodatkowo do-
stojnie kroczą za samicą. Po tokach pary wy-
bierają się na niedostępne bagna, gdzie bu-
dują gniazdo. Samica składa w nim zazwy-
czaj 2 jaja. W lasach znajdują się stanowiska
lęgowe, m.in.: dzięcioła czarnego, dzięcioła
zielonego, muchołówki żałobnej, muchołów-
ki białoszyjej, grubodzioba siniaka. Nad stro-
mymi brzegami rzek gnieździ się zimorodek,
szmaragdowoniebieski klejnot naszych wód.
Na obszarze powiatu strzeleckiego stwierdzo-
no występowanie licznych, interesujących
przedstawicieli ssaków. Z rzędu owadożernych
na uwagę rzęsorek rzeczek, żyjący nad brzega-
mi rzek i stawów. Co ciekawe, w zdobywaniu
i uśmiercaniu ofiar, nawet dwukrotnie więk-
szych od niego wagowo, pomaga temu ostat-
niemu jego jadowitość. Jad produkują śli-
nianki i wydalany jest wraz ze śliną. Większe
ofiary (np. żaby) rzęsorek atakuje od tyłu, sta-
rając się uszkodzić tył głowy. Gryząc ofiarę
gatunek ten obficie pluje, aby jak najwięcej
jadu wprowadzić do jej krwi. Rzęsorek rze-
czek dobrze nurkuje i doskonale porusza się w
wodzie, przy czym jego ogon spełnia nie tyl-
ko funkcję steru, jak u większości ssaków, ale
również i motoryczną. Z rzędu drapieżnych,
prócz rzadkiej wydry na terenie powiatu bar-
dzo rzadko spotykany jest gronostaj. Gatunek
ten charakteryzuje się zmiennym ubarwieniem,
zależnym od pory roku. W lecie jego sierść
jest koloru czekoladowo-brązowego na grzbie-
cie, żółto-białego na brzuchu, z czarnym koń-
cem ogona. Zimą natomiast jego futro zmie-
nia na białe z czarnym końcem ogona. W
rejonie śródziemnomorskim gronostaj nie
zmienia sierści na białą, zimową lub robi to
tylko częściowo. Gronostaje można spotkać
w różnych środowiskach: od leśnych polan
po nieużytki przemysłowe. Najczęściej jed-
nak widuje się je na urozmaiconych terenach
rolniczych, przede wszystkim w pobliżu wód.
Licznie spotykane w okolicach Góry Świętej
Anny, Ligoty Górnej i Czarnocina leszczyny,
a dokładnie ich orzechy są pokarmem rzad-
kich gatunków ssaków z rodziny pilchowa-
tych - popielicy i orzesznicy. Popielica kształ-
tem przypomina nieco wiewiórkę. Różni się
jednak od niej barwą, gdyż jej wierzch ciała,
boki i ogon jest szaropopielaty, ze srebrzy-
stym połyskiem. Gatunek ten żyje w lasach
liściastych i mieszanych, a także w parkach.
Jest aktywny w nocy, ale czasem jesienią jego
aktywność wydłuża się i jest spotykany wcze-

snym rankiem oraz przed zmierzchem. Gniaz-
da umieszcza w dziuplach, skrzynkach dla pta-
ków, a także w norach. Pokarmem popielicy
są pączki i owoce drzew. Orzesznica nato-
miast jest mniejsza, wielkości myszy z ogo-
nem pokrytym puszystym włosem. Żyje w
lasach z gęstym podszyciem i w zaroślach
krzewów. Swe gniazda buduje wśród gałęzi
krzewów, zwykle na niewielkiej wysokości, a
także w budkach dla ptaków lub w norach.
Wiele czasu spędza wśród drzew i krzewów, a
przy wspinaniu pomaga jej ogon, który pełni
funkcje organu balansującego i podpierające-
go. Podobnie popielica jest gatunkiem o ak-
tywności nocnej. Żywi się nasionami oraz
owocami drzew i krzewów.

W wodach większości rzek powiatu strze-
leckiego żyje coraz częściej spotykany bóbr.
Jest to największy z naszych europejskich gry-
zoni. Dorasta do metra długości i wagi 20-35
kg. Gatunek ten posiada charakterystyczny
płaski ogon, którym w razie niebezpieczeń-
stwa uderza głośno w wodę, ostrzegając przed
wrogiem inne osobniki. Późną wiosną i la-
tem bobry żywią się różnorodnymi roślina-
mi, a zwłaszcza ich zielonymi i miękkimi
częściami, które znajdują w wodzie lub na
brzegu, czasem tylko ogryzają korę drzew. W
końcu jesieni, a głównie zimą i wczesną
wiosną zjadają przede wszystkim korę i wte-
dy ślady ich działalności w postaci charakte-
rystycznie obgryzionych gałązek i pni wierz-
bowych, olchowych oraz topolowych są naj-
lepiej zauważalne. W przeciwieństwie do in-
nych gryzoni bobry nie zadowalają się tylko
cienką warstwą kory, lecz wgryzają się głębo-
ko w pień. Bóbr może powalić drzewo o śred-
nicy 40, a nawet 50 cm. Po obaleniu drzewa
bóbr zjada najpierw delikatniejszą korę oraz
pąki, a potem dzieli pień na kłody i odcina
konary i gałęzie, które następnie przenosi do
swego żeremia lub nory i wzmacnia nimi ich
ściany. Na obszarze powiatu strzeleckiego
stwierdzono również miejsca rozrodu oraz zi-
mowania licznych gatunków nietoperzy, m.in.
nocka dużego, gacka brunatnego, gacka szare-
go, borowca wielkiego, zaliczanego do naj-
większych krajowych nietoperzy, mopka, po-
siadającego natomiast najciemniejsze ubarwie-
nie.

Niestety na terenie powiatu nie zobaczy-
my już wymarłego susła moręgowanego, któ-
rego liczne, przedwojenne stanowiska znaj-
dowały się w okolicach Strzelec Opolskich,
Żyrowej i Centawy. W ostatnich latach na
murawy w sąsiedztwie lotniska w Kamieniu
Śląskim gatunek ten został z powodzeniem
reintrodukowany, stąd też można mieć na-
dzieję, że z biegiem czasu pojawi się również
na nieużytkach w okolicach Strzelec Opol-
skich.
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