
Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Strzeleckim

: Uroczystość odbyta się 24 października w Strzeleckim Ośrodku Kultury - więcej czytaj na str. 5

„Album
Strzelczan Rodzinny” 

dla arcybiskupa

i Abp. Alfons Nossol, mieszkający obecnie w Kamieniu Śląskim odbiera naszą publikację 
l serdeczną dedykacją

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy zechcieli „podzielić się” z nami 
rodzinnymi zbiorami zdjęć, czyniąc realną akcję „Album Strzelczan Rodzinny stwórzmy 
razem”. To dzięki Wam, Drodzy Czytelnicy, mogła powstać wydana na początku paździer
nika dwujęzyczna (po polsku i niemiecku) publikacja „Strzelczan Album Rodzinny. Od 

I kołyski aż po grób”, do której zaproszenie przyjęli fantastyczni autorzy, wybitne postaci 
nauki, doskonale i powszechnie znane.

dok. na str. 2

To nie tylko symboliczny wyraz 
uznania Zarządu Powiatu dla straża
ków-ochotników i zawodowców za ich 
osiągnięcia na sierpniowych zawodach 
pożarniczych w Białej Podlaskiej, ale i 
całkiem wymierna nagroda.

4 października w kadłubskim Domu 
Strażaka odbyło się miłe spotkanie 
druhów, podczas którego OSP Raszowa 
(której świetne wyniki utorowały drogę 
do zmagań we Francj i w przyszłym roku), 
OSP Kadłub oraz PSP Strzelce Opolskie 
otrzymały z rąk starosty Józefa Swaczy
ny czeki. Najlepsza OSP Raszowa - o 
największym nominale, opiewający na 
2000 zł, natomiast dwóm pozostałym 
jednostkom starosta przekazał czeki o 
wartości 1000 zl każdy.

Bezpieczeństwo dziecka w rodzinie
Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i 
zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władza publiczna ma obowiązek 
zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i 
wolności.

To tytuł konferencji zorganizowanej 
23 października przez strzelecką Ko
mendę Powiatową Policji w siedzibie 
starostwa — w ramach debaty o stanie 
bezpieczeństwa publicznego. Brali w 
niej udział nie tylko funkcjonariusze 
policji, ale również przedstawiciele in

Czeki dla strażaków

stytucji związanych z pomocą rodzinie 
oraz dyrektorzy szkół wraz z pedagogami 
i psychologami szkolnymi. Wstępem 
do konferencji była krótka (ileż treści 
można zmieścić w tak niedługim czasie!) 
inscenizacja „obrazków z życia” Karoliny 
(scenariusz sztuki Nsm 13/2011 - Jolanta 

Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje) w 
wykonaniu licealistów: Darii Skóry z LO 
nr II w Opolu oraz Patrycji Paduli, Marka 
Derkowskiego i Patryka Smarskiego ze 
strzeleckiego LO. Grają w teatrze „Po 
drugiej stronie”, działającym w ramach 
programu profilaktycznego PaT inspiro
wanego przez Komendę Główną Policji

Oni mają szczęście: o przemocy w 
rodzinie wiedzą trochę, bo sporo się o 
nim mówi, ale sami nie tylko jej nie do-

dok. na str. 2



„Album Strzelczan 
Rodzinny” dla arcybiskupa 

dok. ze str. 1

Zamiarem było wydanie książki, która będzie stanowiła jak najszersze źródło in
formacji o strzeleckich rodzinach - nie w ujęciu jednostkowym, ale przekrojowym i z 
różnych punktów widzenia: historyków, etnografów, socjologów, folklorystów.

Profesor Dorota Simonides opisała w barwny sposób kultywowane w powiecie 
strzeleckim zwyczaje. Znawca losów Kresowian, prof. Stanisław S. Nicieja przybliżył 
losy Kazimierza Bemaczka - strzelczanina pochodzącego z Turki. Prof. Marek Masnyk 
jest autorem tekstu o powstaniach śląskich i udziale w nich mieszkańców powiatu 
strzeleckiego. Natomiast zmiany zachodzące w modelu tradycyjnej strzeleckiej rodziny 
przybliżył prof. Robert Rauziński, a prof. Romuald Jończy pisał o emigracji i migracji 
Strzelczan oraz o skutkach, jakie z sobą niosą nie tylko dla pojedynczych rodzin, ale i 
dla całej społeczności powiatu.

Pozostali to również wybitni specjaliści w swoich dziedzinach: o fotografii na Ślą
sku i w powiecie, strzeleckim pisała Urszula Zajączkowska, dyrektor Muzeum Śląska 
Opolskiego, o ubiorach - Izabela Jasińska, etnograf z tegoż muzeum. Inny etnograf, a 
zarazem proboszcz parafii w Łączniku ks. Manfred Słabon, przytaczając zarejestrowane 
podczas badań wypowiedzi Strzelczan, omówił gwary występujące w naszym powiecie. 
O tradycyjnym budownictwie pisał Korneliusz P. Pszczyński, o imionach i nazwiskach 
Strzelczan - dr Dorota Maćkula, dr Jerzy Spychała - o rodzinach pod kątem socjologicz
nym.

Nie zabrakło też tekstów o innej tematyce. Rok 1945 widziany oczami dziecka to 
relacja mieszkającej od lat w Niemczech Pani Magdaleny Glagłi, spisana przez uczennice 
ZSZ nr 1. O trudnym temacie wyjazdów, wypędzeń czy ucieczek po 1945 r. mamy dwa 
teksty: polskiego historyka, dr Bernarda Linka i mieszkającego w Niemczech potomka 
wypędzonych dr Guido Hizte, z religijności mieszkańców naszego powiatu pisało dwóch 
autorów - prof. teologii Hubertus Mynarek, dawny wikary w kościele św. Wawrzyńca, a 
także dawny przeor klasztoru franciszkanów na Górze św. Anny o. Roman Gohly.

Książka jest nie tylko bardzo interesująca, ale też pięknie wydana - warto do niej 
sięgnąć w bibliotece (niestety, nie jest na sprzedaż).

Tych z Państwa, którzy zechcieli nam udostępnić przynajmniej część swoich zbio
rów rodzinnych, honorujemy egzemplarzem książki. Część została już odebrana, a 
poniżej lista tych, których prosimy o zgłoszenie się do pok. 310 (III p.) w siedzibie 
starostwa, przy ul. Jordanowskiej 2.

Ad multos annos!

Karolina Banaś, Strzelce Opolskie
Roman Dethloff, Szymiszów Osiedle 
Adam Glik, Otmice
Sabina Gola, Osiek
Aleksandra Golik, Jemielnica
Sandra Horoszczak, Strzelce Opolskie
Ewelina Jelito, Jemielnica
Halina Kajstura, Strzelce Opolskie
Vikloria Kosmider, Izbicko
Dawid Kotyrba, Błotnica Strzelecka
Luiza Krupa, Sieroniowiće
Artur Kuczera, Błotnica Strzelecka 
Małgorzata Kuźniak, Strzelce Opolskie 
Henryk Laskawiec, Holandia 
Bronisława Latocha, Piotrówka
Jacek Ludwig, Zawadzkie
Gerard Mańczyk, Kolonowskie 
Paulina Materia, Strzelce Opolskie
Karol Mutz, Rożniątów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie " 
Publikacja opracowana przez Powiat Strzelecki

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " 
w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Namierzy pirata z ponad kilometra
Od połowy października nikogo nie 

na drodze nie powinien zaskoczyć widok 
policjanta strzeleckiej drogówki z zupełnie 
nową „suszarką”. To określenie właściwie 
już może być obraźliwe dla tak nowocze
snego urządzenia: to laserowy miernik 
prędkości. Zakres pomiaru prędkości sięga 
320 km/h. Urządzenie ULTRA LYTE jest 
bardzo precyzyjne. Urządzenie może być

Przemysław Nadolski, Bytom 
Monika Niewiak, Krośnica 
Anna Olbrich, Strzelce Opolskie 
Maja Ordyniec. Strzelce Opolskie 
Barbara Płachetka, Rożniątów 
Johanna Pogodzik, Strzelce Opolskie 
Maria Pogodzik, Leśnica 
Christine Popanda, Płużnica Wielka 
Jessica Przemus, Sucha 
Paulina Rekus, Strzelce Opolskie 
Aleksander Słotwiński, Strzelce Opolskie 
Teresa Smoleń, Strzelce Opolskie 
Piotr Solga, Strzelce Opolskie 
Józef Sznura, Strzelce Opolskie 
Aniela Tkocz, Zawadzkie
Herbert Wacławczyk, Staniszcze Wielkie 
Agnieszka Wiatowska, Jemielnica 
Wojciech Witoń, Opole
Stefanie Ziemke, Niemcy 

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 
Herausgegeben mit finanzieller Unterstiitzung der Stifiungjur deutsch 

polnische Zusammenarbeit

również wykorzystywane do prowadzenia 
oględzin miejsca wypadku.

Wiązka lasera, która wykorzystywana 
jest do pomiaru prędkości pozwala na 
pomiar prędkości pojazdu oddalonego aż 
o 1 200 metrów.

Urządzenie zakupione z funduszy 
unijnych przekazała Komenda Wojewódz
ka Policji w Opolu.

Dwie mieszkanki powiatu strzeleckie
go świętowały w ostatnim czasie swoje 90 
urodziny: Pani Maria Musioł z Poręby i 
Emilia Schenk z Szymiszowa

W dniu tak wyjątkowym dla Jubilatów

Pani Maria Musiol swoje 90. urodziny 
obchodziła 19 października 

Bezpieczeństwo dziecka w rodzinie
dok. ze str. 1

świadczyli, ale też w otoczeniu nie znają 
nikogo, kto miałby takie problemy. Ale 
ponieważ dostali już propozycje, by z tym 
tekstem wystąpić w innych szkołach, mają 
nadzieję, że pomoże on zauważyć takie 
problemy i interweniować. Bo jeśli ktoś w 
dzieciństwie styka się z przemocą, rzutuje 
to na jego całe życie - mówi Marek. Więc 
gdyby kogoś uwrażliwili na ten temat - to 
już byłby sukces.

Pytam, czy w szkole zetknęli się z 
przemocą. O tak - ale z bardziej jej nie
oczywistymi przejawami. Takimi, które 
niekoniecznie wprost kojarzą się z samą 
jej istotą- krzywdzeniem kogoś innego, bo 
wiążąsię choćby z tradycjąi twierdzeniem, 
że „inni też przez to przechodzili”, np. w 
trakcie otrzęsin. Patrycja dodaje również, 
że boli nie tylko przemoc fizyczna, także 
słowna, emocjonalna. Nawet wygłupy. I 
podaje przykład jednego z uczniów, z któ
rego koledzy, wykorzystując jego ufność 
i pewien deficyt zdrowotny, kpią w żywe 
oczy i wiedząc, że czynią to właściwie bez 
konsekwencji. On sam nie może się odciąć, 
nie rozumiejąc faktu, że jest poniżany. Nikt 
nie staje w jego obronie, bo to właściwie 
jest dość zabawne dla obserwatorów.

Wróćmy jednak do konferencji - do 
definicji i zaprezentowanych podczas niej 
statystyk. Temat jest bardzo szeroki i wra
cać do niego jeszcze będziemy na naszych 
łamach.

Zacznijmy zatem od definicji przemo
cy wobec dzieci.

Może być to: przemoc fizyczna, 
powodująca urazy (stłuczenia, złamania, 
zasinienia itp.); seksualne wykorzysty
wanie; przemoc emocjonalna, ale także 
zaniedbywanie dziecka i niezaspokojenie 
jego podstawowych potrzeb fizycznych i 
psychicznych.

ZnająPaństwo wszyscy pojęcie „Nie
bieskiej Karty”, zakładanej m. in. przez po
licję w rodzinach, w których dochodzi do 
przemocy (niekoniecznie wobec dziecka,

Czy fundusze unijne muszą kojarzyć 
się tylko z długimi listami nazw obiektów, 
które zostały dofinansowane z Unii Euro
pejskiej? Uczennice Liceum Ogólnokształ
cącego im. Mieszka I w Zawadzkiem, 
Adrianna Gwóźdź, Aleksandra Hurek i 
Katarzyna Kusz udowodniły, że ów temat 
może zainteresować każdego. I wcale nie 
musi być nudny!

Sprawa dotyczy konkursu pt. “Nakręć 
się na fundusze” organizowanego przez 
Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych w Opolu. Polegał on 
na nagraniu krótkiego, maksymalnie sied- 
miominutowego filmu, ukazującego, jak 
najbliższa okolica zmieniła się za sprawą 
funduszy europejskich z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007 - 2013. W kon
kursie wzięło udział 27 filmów, które 
oceniał między innymi Dyrektor Festiwalu 
Filmowego „Opolskie Lamy”. Pierwsze 
miejsce zostało przyznane jednogłośnie. 

nie mogło zabraknąć prezentów, kwiatów 
i listów gratulacyjnych od władz gminy 
i powiatu, a przede wszystkim ciepłych 
życzeń: wielu jeszcze spokojnych i długich 
lat w jak najlepszym dobrym zdrowiu.

Pani Emilia Schenk swój jubileusz 90-lecia świętowała 10 października

Teatr „Po drugiej stronie”prezentuje sceny z życia Karoliny

także wobec dorosłych). W roku 2009 na 
terenie powiatu strzeleckiego było założo
nych 190 takich kart. Rok później - 173, 
natomiast w roku 2011 - 119. Najwięcej 
przypadków dotyczyło oczywiście prze
mocy wobec kobiet (203 w 2009 r., 163 - w 
2010 r. i 122 w roku ub.), choć w poje
dynczych przypadkach ofiarami domowej 
przemocy staja się także mężczyźni, jednak 
na drugim miejscu w tych niechlubnych 
statystykach plasują się dzieci i młodzież 
do lat 18 jako współposzkodowani (74 
przypadki w roku 2009, 78 - w roku 2010 
i 60 przypadków w roku ubiegłym.

Podinspektor Jolanta Dec, inicjatorka 
debaty, ocenia, że te statystyki nie oddają 
całej rzeczywistości. Po pierwsze - nie 
ma kategorii przestępstw, w której nie 
byłoby tzw. „ciemnej liczby”, czyli tych, 
które zostały faktycznie popełnione, ale 
informacja o nich nie dotarła do organów 
ścigania. Po drugie - często zdarza się, że 
nawet kiedy już doszło do interwencji po
licji w domu, potem ofiara pod naciskiem 
sprawcy wycofuje zarzuty, odwołuje lub 
zmienia zeznania albo całkowicie odma
wia ich składania i współpracy z policją.

Tylko nie nudzić!
Film pod tytułem “Pogromcy dotacji” 
można znaleźć na internetowym serwi
sie filmowym. Licealistki w tworzeniu 
reportażu zainspirowały się popularnym 
amerykańskim serialem dokumentalnym. 
Pieczołowicie sprawdziły, czy mieszkań
cy korzystają z dofinansowanych 
obiektów (Regionalne Centrum 
Turystyczne, zawadczańskie gimna
zjum, mosty na stawie hutniczym), 
a także czy spełniają one pewne 
wymogi - przetestowały trwałość 
konstrukcji mostu zbudowanego 
nad rzeką Małą Panwią, drogę do 
Zameczku Myśliwskiego, a także 
rondo (w dodatku w trudnych wa
runkach pogodowych!). Nagrody 
zachwyciły wszystkich nagrodzo
nych. Zdobywczynie pierwszego 
miejsca otrzymały zaawansowane 
aparaty cyfrowe.

Często nie zdajemy sobie 
sprawy, jak wiele obiektów wo

dni pełnych słońca i szczęścia, w gronie 
najbliższych osób!
Do wszystkich ciepłych słów, które nasze 
wspaniałe Jubilatki otrzymały od winszu
jących - przyłączamy się i my.

Dlaczego? Najczęściej dlatego, że boi 
się utraty środków do życia dla siebie i 
dzieci. Kiedy nie ma się innych źródeł 
utrzymania - strach o egzystencję własną 
i najbliższych powoduje takie a nie inne 
zachowania.

A przestępczość nieletnich? Czy 
ma jakikolwiek związek z przemocą w 
rodzinie? Jak twierdzą pedagodzy i psy
chologowie - niedomagania środowiska 
rodzinnego (a do nich na pewno należy 
przemoc) stanowią zasadnicze źródło 
wykolejenia.

Podinspektor Jolanta Dec, zauważa, 
że na terenie powiatu strzeleckiego prze
stępczość nieletnich nie stanowi tak dużego 
problemu, jak w innych środowiskach, np. 
w wielkich aglomeracjach. Nie można 
jednak udawać, że nic się nie dzieje, choć 
oczywiście cieszy fakt, że obserwuje się 
spadek czynów nieletnich: z 40 w rola 
2009 do 37 w roku 2010 i 22 rok temu. 
Najwięcej przestępstw popełnianych jest 
na terenie gminy Strzelce Opolskie, a nie
letni najczęściej dopuszczająsię kradzieży 
i kradzieży z włamaniem.

Marta Górka

kół nas zostało zrewitalizowanych, ile 
miejsc zostało zagospodarowanych na 
nowo, a to wszystko za sprawą funduszy 
europejskich. Wystarczy rozejrzeć się za 
odpowiednimi tablicami.

Aleksandra Hurek



Zarząd Powiatu Strzeleckiego

informuje, iż dnia 30 listopada 2012 FOkll

odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania 
wniosków o udzielenie świadczeń w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków prze
znaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów należy składać w sekretariatach placówek 
oświatowych właściwych ze względu na zatrudnienie do dnia 
23 listopada 2012 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki określa 
uchwała nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 
27 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. 
Op. Nr 29, poz. 426 z późn. zm.). Uchwała dostępna do wglądu 
w sekretariatach placówek oświatowych.

PUNKT X Wlw UNIA EUROPEJSKA
mir r\n ii * rviMW II WJjSJ EUROPEJSKI FUNDUSZINFORMACYJNY . .^wofołsku rozwoju re<»ionałnego
NARODOWA STRAIŁCSA SPÓJNOŚCI

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera
cyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa.

ISO 9001

OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 

W STRZELCACH OPOLSKICH ORAZ 
OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA W OPOLU

serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu pn.:

„Aspekty prawne w prowadzeniu 
i zarządzaniu firmą, 

Prezentacja Sieci Punktów 
Informacyjnych 

w Województwie Opolskim”
które odbędzie się w dniu 06.11.2012r. o godzinie 10.00 (wtorek)

na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Jordanowskiej 2

Program spotkania obejmuje między innymi:
* Zawieranie umów z kontrahentami
* Postępowanie sądowe w stosunku do dłużników
* Postępowanie egzekucyjne
* Współpraca z prawnikami w zakresie dochodzenia roszczeń
* Wybrane przepisy prawa pracy w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej
* Pytania w zakresie prowadzonej tematyki oraz pytania ogólne m.in. spadki i 

darowizny

W ramach spotkania zaprezentowana zostanie oferta Sieci Punktów Informacyj
nych"^ Funduszach Europejskich w Województwie Opolskim. Ponadto w trakcie 
szkolenia będzie można pozyskać informacje na temat możliwości otrzymania 
dofinansowania w ramach Programów Operacyjnych przewidzianych w 
Narodowej Strategii Spójności.

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie 
udziału w spotkaniu do dnia 31.10.2012r. (środa) 

dzwoniąc pod nr teł. (77) 440 17 05,
wysyłając informację pocztą elektroniczną na adres: 

pcieg@powiatstrzelecki.pl, 
lub przychodząc bezpośrednio do Punktu.

Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzel
cach 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 szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!

OFERTY PRACY
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

MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA
STANOWISKO OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

KIEROWNIK PRZEWOZÓW
OSOBOWYCH

STRZELCE OP. - wykształcenie min. średnie
- kierunek transport lub ekonomia

- umiejętności organizatorskie, dobrego komunikowania się 
z otoczeniem

- certyfikat kompetencji zawodowych z międzynarodowym 
transportem osób lub zobowiązanie do jego uzyskania

- min. 3 lata na stanowisku kierowniczym
SPECJALISTA
DS. SPRZEDAŻY

STRZELCE OP. - wykształcenie wyższe
- umiejętność analizy potrzeb klienta, dobra organizacja 

pracy, komunikatywność, znajomość pakietu MS Office
- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku
SPECJALISTA
DS. SPRZEDAŻY

STRZELCE OP. - wykształcenie wyższe
- umiejętność analizy potrzeb klienta, dobra organizacja 

pracy, znajomość pakietu MS Office
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego

KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OP. lub 
KOLONOWSKIE lub 

ZAWADZKIE

- stopień niepełnosprawności
- praca na kasie fiskalnej,

obsługa klienta, dbanie o porządek na sklepie
OBSŁUGA

STOISKA MIĘSNEGO
STRZELCE OP. lub 

KOLONOWSKIE lub 
ZAWADZKIE

- stopień niepełnosprawności 
obsługa klienta, dbanie

- o porządek na stoisku
KIEROWCA WOJ. OPOLSKIE

I WOJ. ŚLĄSKIE
- wykształcenie średnie
- prawo jazdy kat. B, mile widziane ADR

LAKIERNIK BORYCZ - wykształcenie kierunkowe
- chęć do pracy
- dośw. mile widziane

POMOCNIK DEKARZA IZBICKO, 
WG. ZLECEŃ

- badania wysokościowe

KAMIENIARZ ROŻNIĄTÓW - montaż nagrobków, schodów, parapetów
- obsługa szlifierki kątowej, cięcie piłąjednosuportową
- mile widziana obsługa wózka widłowego
- prawo jazdy kat. B
- dośw. w kamieniarstwie

STOLARZ STRZELCE OP. - wykształcenie zawodowe - stolarz
- obsługa maszyn do obróbki drewna

PRACOWNIK 
OCHRONY 3/4 etatu

STRZELCE OP. - wykszt. min. zawodowe
- dośw. mile widziane

MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wykszt. min. zawodowe
- uprawnienia na wózki widłowe

ELEKTROMONTER, 
AUTOMATYK

STRZELCE OP - wykształcenie min. zawodowe (elektryk, automatyk)
- montaż szaf sterowniczych i koryt kablowych
- uprawnienia elektryczne, mile widziane spawacza

elektrycznego lub MIG/MAG
- doświadczenie min. 1 rok na podobnym stanowisku

O problemach rodzin zastępczych

Podczas ostatniej konferencji zorga
nizowanej 1 października z inicjatywy 
Starosty Strzeleckiego - Józefa Swaczyny 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi
nie w siedzibie starostwa wiele mówiono 
o problemach pieczy zastępczej. Nie były 
to tylko rozważania teoretyczne, ale rów
nież wymiana doświadczeń wziętych „z 
życia”, czyli praktyki rodzin zastępczych 
niezawodowych i zawodowych. Mówio
no również o wprowadzonej w tym roku 
funkcji tzw. koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, którego zadaniem jest wsparcie 
rodzin zastępczych w sprawowaniu opieki 
nad dzieckiem. W tym względzie wszyscy 
dyskutanci byli zgodni - po tych kilku 
miesiącach (nowe przepisy obowiązują 
od stycznia, natomiast koordynator został 
zatrudniony od kwietnia br.) widać, że 
zatrudnienie koordynatora było zasadne, a 
jego pomoc i wsparcie bardzo potrzebne. Do

dnia 1 października koordynator odwiedził 
65 % rodzin.

Problem jednak nie w tym, że koordy
nator rodziny jest lub go nie ma, ale w tym. 
że w naszym powiecie ciągle zbyt mało 
jest zawodowych rodzin zastępczych. 
Problem jednak nie w tym, że koordynator 
rodziny jest lub go nie ma, ale w tym, 
że w naszym powiecie ciągle zbyt mało 
jest zawodowych rodzin zastępczych. A 
przecież są dzieci, które mogłyby tam 
znaleźć swoje miejsce. W tej chwili w 20 
niezawodowych rodzinach zastępczych 
znajduje się 31 dzieci. Na naszym terenie 
funkcjonują też dwa pogotowia rodzinne. 
Dzieci kierowane są do nich w sytuacjach 
wymagających natychmiastowego działa
nia, sprawują więc opiekę nad nimi przez 
określony czas. Oprócz tego w naszym 
powiecie funkcjonuje zawodowa rodzina 
zastępcza - specjalistyczna, do której

trafiło troje niepełnosprawnych dzieci. 
Nie ma żadnej innej zawodowej rodziny 
zastępczej! Nie ma takich potrzeb? Ależ 
są! Jest to nowa promowana forma opieki 
wsprowadzona od stycznia br. Pod koniec 
września w domach dziecka (u nas nie ma 
ani jednej takiej placówki) znajdowało 
się 26 dzieci, skierowanych tam na mocy 
wyroków sądowych.

Apel o tworzenie zawodowych rodzin 
zastępczych stale widnieje na stronie 
internetowej PCPR. Podobne ogłoszenia 
zamieszczane są w lokalnych mediach. 
Apelował o to również podczas tej samej 
konferencji starosta Józef Swaczyna. Ale 
odzewu nie ma.

Wszyscy boją się problemów z 
wychowywaniem obciążonych trudnymi 
doświadczeniami dzieci. Może te rodzi
ny potrzebują więcej czasu na podjęcie 
decyzji.

(mg)

mailto:pcieg@powiatstrzelecki.pl
mailto:opst@praca.gov.pl
http://www.pup-strzelce.pl
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„ Z gotowaniem za pan brat” należy już 
do przeszłości. Spotkanie odbyło się 22 
października w Zespole Szkół Specjalnych 
przy DPS w Kadłubie.

W konkursie wzięli udział uczniowie 
z: Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem, Zespołu Szkół Specjal
nych im. A. Kamińskiego w Strzelcach 
Opolskich. Specjalnego Ośrodka Szkolno 
-Wychowawczego w Leśnicy, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Dobrodzieniu, Zespołu Szkól Specjalnych 
przy DPS w Kadłubie.

Trzyosobowe drużyny rywalizowały 
ze sobą w pięciu konkurencjach. Zma
gania rozpoczęto od układania piramidy 
żywieniowej, w następnej kolejności było 
ubijanie piany z białek i obierania jabłka na

Dwujęzycznie, czyli po europejsku
Dwujęzyczność w nazewnictwie 

miejscowości stała się faktem na terenie 
Opolszczyzny. Usankcjonowanie dodat
kowych tradycyjnych nazw w języku 
mniejszości stało się możliwe dzięki takim 
dokumentom jak Ustawa o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r. 
oraz Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych Administracji z dnia 30 
maja 2005 r. w sprawie Rejestru gmin, 
na których obszarze są używane nazwy w 
języku mniejszości. Podstawy prawne dwu- 
języczności w nazewnictwie znaleźć można 
jednak przede wszystkim w Konstytucji RP 
oraz Konwencji ramowej Rady Europy o 
ochronie mniejszości narodowych.

Wywołująca swojego czasu wiele 
emocji praktyka bilingwalnego nazew
nictwa nie jest w XXI wieku zjawiskiem 
odosobnionym i właściwym tylko dla na
szego regionu. Również Kaszubi, których 
język (niegdyś dialekt) zyskał status języka 
regionalnego, wprowadzili dwujęzyczne 
nazwy miejscowości. Mamy zatem równo
ważne Izbicko i Stubendorf, Dębską Kuźnię 
Dembiohamer u nas, zaś dla Kaszubów

Potuły
Pótułe

W kręgu 
niemieckiej kultury

czas. Tutaj bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna z Dobrodzienia. Później przyszła 
pora na przygotowanie sałatki owocowej. 
Pyszna i zdrowa sałatka dodała energii 
uczestnikom, którzy w kolejnej konku
rencji popisali się wiedzą i myśleniem 
logicznym przy rozwiązywaniu zagadek 
słownych.. Ostatnią konkurencją było 
dekorowanie ciasteczek i oczywiście ich 
smakowanie.

Wszystkie drużyny doskonale pora
dziły sobie z konkurencjami. Zwycięzcami

Rybaki to Rebackó Heta, a Szymbark jest 
Szimbarkiem.

Szczegółowe przepisy prawne doty
czące procedury oraz zasad wprowadzania 
nazw miejscowości w dwóch językach 
równolegle precyzują zasady również w 
kwestiach budzących największe emocje. 
Artykuł 12 Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 
r. mówi na przykład o tym, że dodatkowe 
nazwy (chodzi tu o urzędowe nazwy 
miejscowości i obiektów fizjograficznych 
oraz o nazwy ulic) mogą być używane 
jedynie na obszarze gmin wpisanych do 
rejestru prowadzonego przez ministra 
właściwego do spraw wyznań religijnych 
oraz mniejszości narodowych i etnicznych. 
Przepisy mówiąw tym artykule wyraźnie, 
iż dodatkowe nazwy nie mogą nawiązywać 
do nazw z okresu 1933-1945, nadanych 
przez władze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej 
lub Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. Nazwy te mają być również 
każdorazowo umieszczone po nazwie w 
języku polskim i nie mogą być stosowane 
samodzielnie. Ważna jest także liczebność 
danej grupy mniejszościowej- nie może 
być mniejsza niż 20 % ogólnej liczby 
mieszkańców tej gminy (miejscowości).

O tym, jak powszechna jest dwuję
zyczność w Europie, mogą się przekonać 
osoby odwiedzające tereny pograniczne: 
słowacko- węgierskie, polsko- czeskie, 
polsko- ukraińskie, jeśli skupić by się na 
najbliższych sąsiadach.

Ciekawym przykładem obecności pol
skich nazw jako dodatkowych są tablice w 

Poiana Micului

byli wszyscy. Uczestnicy wykazali się 
dużą wiedzą na temat żywienia, potrafili 
przygotować wyśmienitą sałatkę i nie za
brakło im pomysłowości przy dekorowaniu 
ciasteczek.

Dobre humory, uśmiechy na twarzy i 
całe mnóstwo pozytywnej energii, uczest
nicy wraz z pamiątkowymi dyplomami i 
nagrodami zabrali do swoich szkół.

Na koniec przyszedł czas na zapew
nienia: że za rok, o tej porze ...
Do zobaczenia...

Monika Szendzielorz

pięciu miejscowościach na terenie północ
nej Rumunii: Nowego Sołońca, Kaczyki, 
Pojany Mikuli oraz Pieszy. Pierwsza z tych 
miejscowości jest w 100% zamieszkana 
przez Polaków- potomków górników z 
Wieliczki i Bochni, którzy na Bukowinie 
znaleźli się już w XVIII wieku. Niesamo
wicie brzmi język polski w wykonaniu 
mieszkańców tych miejscowości- dziś 
mających już status mniejszości. Są ka
tolikami wśród prawosławnych, mówią 
i czytają po polsku w polskich szkołach 
(dwie szkoły podstawowe- imienia H. 
Sienkiewicza i senator K. Bochenek), 
opiekują się Domami Polskimi, choć 
jednocześnie mają rumuńskie żony i 
mężów, pracują w rumuńskich urzędach, 
zakładach. W sklepie można kupić i chleb. 
i paine, a dakoromańskie „drum bun” 
niesie tak samo pomyślne życzenie ćo 
polskie „dobrej drogi”. Życie w czterech 
„polskich” wsiach w sercu Bukowiny to 
tylko jeden z wielu pogranicznych przy
kładów symbiozy mniejszości z ogółem.

Na zakończenie cytat, który chyba 
nie wymaga komentarza. Zapis w Kon
stytucji RP brzmi: „Rzeczpospolita Polska 
zapewnia obywatelom polskim należącym 
do mniejszości narodowych i etnicznych 
wolność zachowania i rozwoju własnego 
języka, zachowania obyczajów i tradycji 
oraz rozwoju własnej kultury”.

Dorota Maćkula

tylko o to. Również o pokazanie, jakPonad trzysta osób bawiło się na inte
gracyjnym festynie Mniejszości Niemiec
kiej 6 października w agroturystycznym 
gospodarstwie Sabiny i Dariusza Królów 
w Szymiszowie. Okazją do wielogodzin
nej zabawy był jubileusz dobrze znanego 
wszystkim zespołu Silesia z Rozmierki. 1 
kto by pomyślał, że minęło już 20 lat od 
chwili jego założenia?! Trudno w to uwie
rzyć, prawda? A jednak wystawa na boisku 
sportowym doskonale udokumentowała te 
wszystkie lata. I co najważniejsze-zespół 
jest cały czas młody!

„Silesia” to jeden z najstarszych 
zespołów Mniejszości Niemieckiej na 
Opolszczyźnie. Od początku jednak jego 
celem było ocalenie od zapomnienia nie 
tylko niemieckich tańców i pieśni ludo
wych, ale również polskich i śląskich. 
Trzeba przyznać jednak, że repertuar 
teraz obejmuje też pieśni i tańce z Czech, 
Hiszpanii, Włoch i Ameryki.

Początkowo zespół składał się z 15 
osób (dzieci i młodzież), dziś - 48 i składa 
się z trzech grup: młodsza (21 osób), śred
nia (18 osób) i starsza (15 osób). Zespołem 
obecnie kierują: Bożena Tarlińska i Rafał 
Kusidło, wcześniej robiła to Karina Mróz.

Na własnej stronie internetowej 
„Silesii” można przeczytać: „Dla wielu 
członków zespołu próby i występy stały się 
częścią życia. Dziś mieszkańcy w ogóle nie 
wyobrażają sobie życia bez „Silesii”, która 
daje wiele radości i satysfakcji, zarówno 
młodym jak i starym. Jest ona częścią 
rozmierskiej kultury i tradycji.”

Nieprzypadkiem tyle piszemy o tej 
okrągłej rocznicy: ona stała się kanwą 
tematyki festynu „Kultura niemiecka na 
przykładzie zespołu „Silesia” - jubileusz 
XX-lecia”. Ten zespół stanowi doskonały 
przykład funkcjonowania w kręgu kultury 
niemieckiej i w poczuciu niemieckiej toż
samości.

W naszym środowisku zespołów 
muzycznych grających niemiecką muzykę 
i śpiewających niemieckie pieśni ludowe 
jest znacznie więcej. Dwa z nich - zespół 
BIS ze Strzelec Opolskich i młodziutki 
duet z Warmątowic - Simona i Denis 
również wystąpiły podczas imprezy w 
Szymiszowie. Ale przecież chodzi nie
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ściowym środowisku można współistr 
i współdziałać dla wspólnego dobra- 
względu na narodowość. Ten cel przyśv 
cał organizatorowi imprezy - Zarząd 
Gminnemu TSKN w Strzelcach Opolsk 

inicjatorem szymiszowskiej imprezy,

DFK z terenu powiatu strzeleckiego. Oto 
DFK Strzelce Opolskie z przewodniczy 
cym Henrykiem Rudnerem. również DFK 
Rozmierka z przewodniczącym Józefen 
Suchanem i DFK Szymiszów z przewod
niczącą Gabrielą Mandok. Impreza nie 
miałaby tego wymiaru i przyciągnęłaby 
tak wielu gości, gdyby nie zaangażowani! 
wszystkich członków DFK. W tym miejsci 
serdecznie za to dziękujemy.

Muzyka nie była jedyną atrakcją im
prezy - uczestnicy mogli również zwiedzi! 
wystawę dokumentującą 20-lecie zespoli 
„Silesia”, ale i dotychczasowe osiągnięcia 
kół DFK związane z propagowanie® 
niemieckiej kultury i pokazywaniem jej 
mocno zróżnicowanego charakteru, a także 
skorzystać z całej bogatej oferty przygo
towanej na ten wieczór. Dla dzieciaków 
przygotowano wyjątkową niespodziankę 
- mogły pojeździć bryczką lub na koniku 
Chętnych było tak dużo, że ustawiała się 
długa kolejka. Wieczorem wszystkich, bez 
względu na wiek, wabiło ognisko z pie
czonym świniakiem, kiełbaskami i innymi 
frykasami. Nic dziwnego, że nikomu nie 
chciało się wracać do domu aż do późnych 
godzin wieczornych - bo wszystkim tak 
spodobało się wspólne biesiadowanie przy 
śląskich i niemieckihc szlagierach.

Projekt współfinansowany był ze 
środków Republiki Federalnej Niemiec - 
Konsulatu w Opolu i ze środków Powiatu 
Strzeleckiego przeznaczonych na reali
zację zadania publicznego - współpracę 
z organizacjami pozarządowymi - pn. 
Propagowanie kultury - obyczajów i 
tradycji - mniejszości narodowych i 
etnicznych zamieszkałych na terenie po
wiatu strzeleckiego. Organizację imprezy 
w Szymiszowie wsparł również Burmistrz 
Strzelec Opolskich.

„Gorączka złota PCK” 2012
8-go października br. na konferencji opiekunów szkolnych kół PCK w Opolu odbyło 

się podsumowanie kolejnej już edycji konkursu „Gorączka złota PCK”, który od wielu 
lat jest organizowany na wiosnę przez Opolski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Jego celem jest zbiórka jak największej ilości groszy, które przeznacza się na dofinan
sowanie dwutygodniowego turnusu kolonii dla dzieci z najuboższych rodzin w naszym 
województwie. Zbiórka grosz trwa zawsze początku marca do końca czerwca.

Nasza szkoła tradycyjnie już od kilku lat bierze udział w tym konkursie. Poraź trzeci 
z rzędu wygraliśmy ten konkurs w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W ostatniej edycji 
„Gorączki złota” zebraliśmy 225,5 kg groszy, co dało kwotę 2285,86zł. To prawie 1 całej 
sumy zebranej przez wszystkie szkoły biorące udział w konkursie. Jest to głownie zasługa 
ubiegłorocznych klas pierwszych i drugich. To im należą się ogromne podziękowania za 
wielkie zaangażowanie i chęć ponownego uzyskania tytułu „Najlepszego zbieracza złota” 
To do nich należy puchar, który odebraliśmy 8-go października w Opolu.“

Mam Nadzieję, że następna edycja „Gorączki złota”, która ruszy na wiosnę okaże 
się ponownym sukcesem naszej szkoły.

Koordynator akcji 
Ewa Puchowska

Oddali krew
Czwartego października br. odbyła się 

w CKZiU pierwsza w tym roku szkolnym 
akcja honorowego krwiodawstwa. Wzięło 
w niej udział 40 osób, które oddały 17,551 
krwi. Chętnych było znacznie więcej, ale 
niestety nie wszyscy mogli krew oddać. 
Każdy z chętnych przeszedł wnikliwe 
badanie lekarskie. Głównymi powodami 
niemożności oddania krwi były problemy 
zdrowotne kandydatów. Cała ilość pozy
skanej krwi przeznaczona została na rzecz 
3-letniej Tosi chorej na białaczkę. Wszyst
kim krwiodawcom serdecznie dziękuję za 
ogromne zaangażowanie się w tę akcję i 
oddaną krew. Informuję jednocześnie, że 
następna akcja krwiodawstwa odbędzie się 
już 6-go grudnia br.

Koordynator akcji Ewa Puchowska



Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Strzeleckim
Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczy

ciela, to doskonała okazja, do podsumowań osiągnięć pedago
gicznych i dydaktycznych. Co roku z tej okazji Powiat Strzelecki 
podczas organizowanej przez siebie uroczystości nagradza tych 
dyrektorów placówek oświatowych i tych nauczycieli, którzy 
zdecydowanie wybijają się ponad przeciętność. Którzy swoimi 
pasjami potrafili „zarazić” wychowanków i którzy ucząc, potrafili 
„tchnąć przyjemność w dusze uczniów”. Co, przyznają Państwo, 
nie jest wcale takie powszechne w dzisiejszych czasach.

Podczas tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej nagrody 
otrzymała szesnastka najlepszych w Powiecie Strzeleckim.

Oto oni:

Joanna Polańska - nauczycielka ZSO w Strzelcach Opolskich
Najważniejsze osiągnięcia:

- jej uczniowie na egzaminach zewnętrznych osiągają wyniki powyżej 
średniej krajowej i wojewódzkiej,
- wielu jej uczniów zostało finalistami i laureatami konkursów przed
miotowych i olimpiad na szczeblu wojewódzkim i centralnym

***

Ilona Piontek - nauczycielka ZSO w Strzelcach Opolskich
Najważniejsze osiągnięcia:

- jej uczniowie osiągająświetne wyniki podczas egzaminów zewnętrz
nych, powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej,
- jej uczniowie z sukcesami startują w konkursach przedmiotowych i 
olimpiadach, zdobywając tytuły finalistów i laureatów na szczeblu woje
wódzkim i cedntralnym

***

Artur Gołdyn - nauczyciel ZSO w Strzelcach Opolskich
Ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej - nie 

ma roku, w którym jego uczniowie nie plasowaliby się na najwyższych 
miejscach w konkursach i olimpiadach języka niemieckiego na szczeblu 
krajowym i wojewódzkim.

Od kilkunastu lat współpracuje z Centralą Szkolnictwa za Granicą 
(ZFA-RFN), w ramach której przygotowuje uczniów do egzaminu certy
fikującego DSD Stufe II w liceum i DSD Stufe I w gimnazjum.

*♦*

Katarzyna Kozłowska - nauczycielka ZSO w Strzelcach Opolskich
Do jej najważniejszych osiągnięć w latach szkolnych 2010/2011 i 

2011/2012 należą tytuły finalistów jej uczniów w konkursach i olimpiadach 
języka angielskiego, m.in.

III miejsce na etapie okręgowym Olimpiady Języka Angielskiego 
(jest to najlepszy wynik w historii szkoły)

***

Agata Zalejska - nauczycielka ZSS w Strzelcach Opolskich
Do najważniejszych osiągnięć dydaktycznych należy kształtowanie 

najważniejszych umiejętności życiowych uczniów szkoły specjalnej w 
różnych formach aktywności, szczególnie sportową - z sukcesami na 
szczeblu krajowym

Promuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jest 
pomysłodawcą i realizatorem cyklu imprez integracyjnych.

***

Iwona Szotek - nauczycielka ZSS w Strzelcach Opolskich
Jej zasługąjest integracja rodziców i środowiska lokalnego wokół proble
mów dzieci niepełnosprawnych i tworzenie dla nich wsparcia.

Współpracuje z rodzicami i instytucjami na rzecz tworzenia warunków 
optymalnego rozwoju dzieci i zapobieganiu niepełnosprawności,

*♦*

Adriana Hajdas - pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Strzelcach Opolskich

Najważniejsze osiągnięcia:
popularyzacja wiedzy na temat depresji, 
realizacja autorskiego cyklu warsztatów z choreoterapii dla pedago

gów szkolnych,

***

Irena Niewęgłowska - pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Strzelcach Opolskich

Popularyzuje wiedzę na temat „cyberprzemocy” oraz profilaktyki 
antynarkotykowej.

Realizatorka programów profilaktycznych PARPA. PROM i autor
skich w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia młodzieży.

***

Marek Kot - nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadz- 
kiem

Dzięki jego opiece szkolne drużyny sportowe dziewcząt i chłopców
- w różnych dsycyplinach - zajmują wysokie miejsca w mistrzostwach 
powiatu i województwa.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkieni 
z programem artystycznym

Pani Irena Niewęgłowska - pedagog
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich

Pan Krystian Grondes - nauczyciel Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Pani Jolanta Wojtaszak - dyrektor ZSS przy DPS w Kadłubie
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Pan Ryszard Pagacz - dyrektor
Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Organizuje wiele pozaszkolnych imprez sportowych i kulturalnych, 
m.in. Turniej „Siatkówka nocą”.

***

Bogusław Furman - nauczyciel CKZiU w Strzelcach Opolskich
Od lat osiąga sukcesy w przygotowywaniu uczniów do zawodów 

sportowych w tenisie stołowym. Jest też organizatorem Powiatowego 
Turnieju Szachowego, współzałożycielem Klubu Tenisa Stołowego.

♦ **

Krystian Grondes - nauczyciel CKZiU w Strzelcach Opolskich
Perfekcyjnie realizuje konkursy szkolne o tematyce gastronomicznej 

i przygotowuje do nich uczniów.
Pomysłodawca stworzenia Słownika Gastronomicznego wyrazów 

obcych „ .. .z czym to się je?”,
Jego uczniowie uzyskują wysokie wyniki na egzaminach potwierdza

jących kwalifikacje zawodowe.

***

Adam Kała - nauczyciel CKZiU w Strzelcach Opolskich
Ogromnie angażuje się w przygotowywanie imprez sportowo - ar

tystycznych oraz profilaktyczno-edukacyjnych o charakterze religijnym, 
m.in. w projekt z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską „Euro 
2012 - w poszukiwaniu wartości w sporcie”.

Podejmuje z uczniami akcje charytatywne: kwesty na rzecz dzieci 
z Afryki, zbiórki pieniężne i rzeczowe na rzecz misji, domów dziecka, 
chorych dzieci oraz spotkania organizacyjne z uczniami ZSS w Kadłubie.

**♦

Aleksandra Wnuk-Cejzik - nauczycielka CKZiU w Strzelcach Opolskich,
Do jej najważniejszych osiągnięć należy udział w projekcie Comenius 

Regio Partnerskie Projekty „Kształcenie zawodowe - duże wyzwanie 
nowoczesnej edukacji”, oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym pod
czas organizacji z młodzieżą wiele akcji charytatywnych i ekologicznych: 
„Szlachetna paczka”, „Zostań Św. Mikołajem”.

***

Anna Góra - nauczycielka SOSW w Leśnicy,
Jest organizatorką cyklicznej imprezy pod nawą Bieg Pamięci 

Narodowej dla dzieci specjalnej troski i współorganizatorką Mityngu 
Lekkoatletycznego oraz zawodów sportowych rangi wojewódzkiej i 
ogólnopolskiej w ramach Olimpiad Specjalnych.

Jest organizatorem Wojewódzkiego Rajdu Ekologicznego Gimnazjów 
Specjalnych.

♦ **

Monika Szendzielorz - nauczycielka ZSS przy Domu Pomocy Społecznej 
w Kadłubie

Ogromnie zaangażowana w życie szkoły, organizując imprezy ogól- 
noszkolne i środowiskowe. Inicjatorka zajęć kulinarnych dla uczniów z 
niepełnosprawnością ruchową.

Zaangażowana w działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edu- 
kacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie, koordynatorka 
Dnia Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej dla uczniów szkół specjalnych 
z województwa opolskiego.

***

Halina Kajstura - dyrektor CKZiU w Strzelcach Opolskich
Organizator kształcenia dla dorosłych w związku ze zmianą ustawy o 

systemie oświaty oraz nabór do trzech oddziałów Liceum Ogólnokształ
cącego dla Dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 
Realizator projektów międzynarodowych.

***

Jolanta Wojtaszak - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w 
Kadłubie,

Jej uczniowie uzyskują świetne wyniki w olimpiadach specjalnych i 
innych rozgrywkach sportowych. Jako dyrektor szkoły jest bardzo dobrym 
organizatorem tworzenie optymalnych warunków na rzecz realizacji zadań 
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

***

Barbara Kemska-Guga - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Strzelcach Opolskich

Dzięki sprawnemu zarządzaniu Poradnia uzyskała poziom A bardzo 
wysoki - jako jedna z 16 placówek w Polsce i poziom B wysoki - jako 
jedna z 36 placówek w Polsce.

***

Ryszard Pagacz - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Za
wadzkiem.

Jego najważniejszym ostatnim osiągnięciem jest wzorowa organizacja 
połączenia szkół w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz przeprowa
dzenie adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne i zagospo
darowanie terenu wokół budynku.

Inicjator współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w 
ramach projektu „Partnerzy w nauce”.
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Jubileuszowy XX 
Bieg Pamięci Narodowej

11 października 2012 r. odbył się co
roczny rajd młodzieży SOSW w Leśnicy 
na Górę Św. Anny. W tym roku był to rajd 
jubileuszowy - już dwudziesty.

Tym razem wybór trasy należał do 
uczestników. O ustalonej godzinie mieli 
zgłosić się w Muzeum Czynu Powstań
czego na Górze Św. Anny, gdzie mogli 
obejrzeć różne pamiątki z okresu powstań 
śląskich. Chłopców najbardziej zainte
resowała broń, którą używali powstańcy 
podczas walk, m.in. bardzo skuteczne prze
nośne działka oraz ordery i odznaczenia. W 
głównej sali muzeum cały czas odbywała 
się projekcja multimedialna prezentująca 
archiwalne filmy i zdjęcia. Bezustannie 
słychać było odgłosy strzałów z broni, 

wybuchy oraz turkot pociągów, co wywar
ło ogromne wrażenie na zwiedzających. 
W muzeum mogliśmy również obejrzeć 
ekspozycję prezentującąrozmaite gatunki 
chronionych roślin, które znajdują się na 
terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. 
Anny.

Aura wynagrodziła nam trud wę
drówki piękną słoneczną pogodą. Zwień
czeniem rajdu było, jak zawsze, wspólne 
ognisko i pieczenie kiełbasy. Tak pokrze
pieni ruszyliśmy w drogę powrotną.

W imieniu organizatorów pragniemy 
serdecznie podziękować Dyrekcji Muzeum 
za wieloletnią współpracę i umożliwienie 
młodzieży bezpłatnego zwiedzenia obiek
tu.

Anna Góra

Lekkoatleci z SOSW w Koninie
W dniach 27-30.09.2012 w Koni

nie odbył się VI Ogólnopolski Mityng 
Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. 
Wzięło w nim udział 300 sportowców 
z 16 Oddziałów Regionalnych Olimpiad 
Specjalnych w tym 20 zawodników z 
Oddziału Regionalnego Opolskie.

Naszą szkołę - Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy oraz 
sekcję Olimpiad Specjalnych „Karlusy” 
godnie reprezentowało 5 zawodników. 
Byli to: Krzysztof Selcer , Denis Bohm, 
Magdalena i Andrzej Kaczmarczyk oraz 
Robert Zajdel. W piątek rano ruszyły 
preeliminacje, które wyłoniły grupy spraw
nościowe, w których rywalizowali zawod
nicy. Pogoda dopisała, a koniński stadion 
zapełnił się sportowcami i kibicami.

W kolejnym dniu zawodów finały i 
walka o medale. Łatwo nie było, ale udało 
się! Nasi lekkoatleci wrócili z Mityngu 
Ogólnopolskiego z medalami.

Po ciężkiej rywalizacji Krzysiek 
wywalczył - złoty medal w pięcioboju 
i 4 miejsce w sztafecie 4x400m, Denis 
brązowy medal również w pięcioboju. 
Magda - lmiejsce w biegu na 200m i 2 w

sztafecie 4x1 OOm. Robert - 4 miejsce w 
biegu na 200m,w skoku w dal i sztafecie

4x1 OOm a Andrzej 4 miejsce w skoku w 
dal. Gratulujemy osiągniętych wyników!

Z wizytą w Pearl Stream
Na zaproszenie zakładu Pearl Stream 

03 października br. odbyła się wizyta dele
gacji Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Op. u prezesa 
firmy Park Kye Soo w siedzibie firmy.

woją historię Spółka Pearl Stream 
rozpoczęła w 2010 roku, z połączenia 
dwóch kulturowo różniących się od siebie 
kapitałów biznesowych (niemieckiego i 
koreańskiego).

W Strzelcach Op. zakład rozpoczął 
swoją działalność w 2011 roku adaptując 
hale przemysłowe, pozostałość po dawnej 
Fabryce Maszyn Rolniczym AGROMET, 
która była niegdyś głównym filarem strze
leckiego przemysłu. Pearl Stream wypo
sażając puste hale w najnowszej generacji 
sprzęt stworzył bazę, która jest w stanie 
sprostać najbardziej wyszukanym zamó
wieniom, począwszy od technik produkcji 
komponentów wytwarzanych w procesie 
wtrysku, po najbardziej skomplikowane 
procesy montażu różnego typu podzespo
łów dla klientów z branży elektronicznej i 
automotive.

Głównym celem zaproszenia była 
prezentacja firmy, jej infrastruktury, linii 
produkcyjnych struktury organizacyjnej 
zakładu oraz systemu organizacji pracy. Na 
spotkaniu przedstawiciele firmy podkreśla
li wagę jakąprzykładajądo współpracy ze 
szkołami przygotowującymi uczniów dla 
potrzeb lokalnego rynku pracy.

Pierwszym efektem wizyty było usta
lenie harmonogramu wizyt zawodoznaw- 
czych dla uczniów technikum w zawodach 
mechanik i mechatronik. Wizyty te mają 
szczególne znaczenie dla uczniów, po
nieważ dodatkowo pogłębiają znajomość 
technologii i organizacji pracy, dają spo
sobność zaznajamiania się nowoczesnym 
oprogramowaniem i oprzyrządowaniem 
oraz pozwalają na bezpośredni kontakt 
ze środowiskiem pracy, dostarczają prak
tycznej wiedzy o zawodach, czynnościach 
i warunkach ich wykonywania.

Na zakończenie wizyty uczestnicy 
zgodnie potwierdzili chęć rozwoju dalszej 
współpracy.

Śladami 
Młodej 
Polski

W dniach 3-5 października ucznio
wie klas trzecich wyjechali na trzy dni 
do Zakopanego i Krakowa. Program 
wycieczki obejmował dwie części - dy
daktyczną i turystyczną. Celem pierwszej 
było zapoznanie się ze śladami kultury 
Młodej Polski w Zakopanem i Krakowie. 
Uczniowie zwiedzili muzeum Kasprowi
cza na Harendzie, odwiedzili stary cmen
tarze na Pęksowym Brzysku i przyjrzeli 
się pozostałościom po starej zabudowie 
Zakopanego, pamiętającej jeszcze czasy, 
gdy stolica Tatr była Mekką polskiej 
czołówki artystycznej. W Grodzie Kraka 
trzecioklasiści skupili się na wędrówce 
po miejscach związanych ze Stanisławem 
Wyspiańskim. Obejrzeli praktycznie 
wszystkie ważne miejsca, upamiętniające 
autora „Wesela”. Wędrówkę rozpoczęli w 
Bronowicach, w „Rydlówce”, by pomasze
rować ulicami starego Krakowa - od ASP, 
poprzez kamienice wsławione pobytem 
Wyspiańskiego, kościoły ozdobione jego 
witrażami, a skończyć na grobie artysty, 
na Skałce. Uzupełnieniem tego fragmentu 
wyjazdu były wizyty w muzeach: Młodej 
Polski w Kamienicy Szołayskich oraz w 
podziemiach rynku. Część turystyczna 
objęła tylko jeden dzień. W czwartek, 4 
października, młodzież podzielona na dwie 
grupy przeszła dwoma szlakami. Większa 
część odbyła spacer drogąz Palenicy Biał- 
czańskiej do Morskiego Oka a mniejsza, 
druga grupa, przedsięwzięła dziewięcio- 
godzinny marsz od Kuźnic przez Halę 
Gąsienicową, przełęcz Krzyżne, Dolinę 
Pięciu Stawów Polskich i Roztokę, do Pa
lenicy. Ogółem wycieczka uznana została 
za bardzo udaną i, pomimo wymagającego 
i rozległego miejscami programu, była 
okazją nie tylko do pogłębienia wiedzy, 
lecz dobrej zabawy i wypoczynku.

Chcesz intemet w domu
- wypełnij ankietę

Urząd Komunikacji Elektronicznej zwraca się z prośbą o udzielenie informacji 
na temat potrzeb Państwa w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, Inter
netu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatę niższą niż 
cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem 
hotspotów.Ankiety dostępne są na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) 
pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu 
umieszczonych na stronie UKE, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwraca 
się z prośbą o udzielenie informacji na temat potrzeb Państwa w zakresie dostępu do 
usług telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bez
płatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach 
publicznych za pośrednictwem hotspotów.
Ankiety można wypełnić elektronicznie. 
Dostępne są na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Dane mogą być przekazywane również:

listownie na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Deta
licznego Rynku Telekomunikacyjnego, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, 

mailem na adres mapa®uke.gov.pl
Przedstawione przez Państwa informacje będą pomocne w dalszych działaniach Prezesa 
UKE, mających na celu zapewnienie wzrostu dostępności usług telefonii stacjonarnej 
oraz Internetu szerokopasmowego dla społeczeństwa.

PUNKT 
INFORMACYJNY
MA8OOOWA STŚATECIA SPOJNOtCI

EUROPEJSKI RJNOUSZ
ROZWOJU REGiOMAŁMOO

UNIA EUROPEJSKA

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera
cyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego ( (lt..i 

oraz ze środków budżetu państwa.

Zapraszamy do Lokalnego Punku 
Informacyjnego o Funduszach Europejskich 

w Strzelcach Opolskich 
od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek 8.00 - 16.00“wtorek - piątek 7.30 - 15.30 
Udzielamy nieodpłatnych informacji w zakresie funduszy strukturalnych, w tym 
możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów 
operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności. Ponadto organizujemy 
spotkania, szkolenia, konferencj e dla potencj alny ch beneficj entów z obszaru powiatu. 

W zależności od potrzeb beneficjentów informacje są udzielane poprzez: 
kontakt osobisty, kontakt telefoniczny, kontakt korespondencyjny, 

kontakt drogą elektroniczną
Mieścimy się w: Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich ul. Jordanow

ska 2, pokój numer 7, tel.: 77 440 17 05, fax: 77 440 24 42 
e-mail: pcieg@,powiatstrzelecki.pl

Punkty informacyjne świadczą usługi w oparciu o Standardy Działania Punktów 
Informacyjnych, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Serdecznie zapraszamy!!!

mapa%25c2%25aeuke.gov.pl
powiatstrzelecki.pl


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

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 
teł. 774636337, 774636422, 
6x774636744

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkieni 
teł, 77 4622011

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 
hkai stura@ckziu-strzelce.pl

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkieni
ul. Krótka 1,47 - 120 Zawadzkie 
tel.77 4616430, 
e-mail: lozawadzkie@wodiD.ooole.nl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel.774613381, 77 4613901 
e-mail: ocprstrzelceop@.op.pl

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

Zespól Szkól Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkieni
teł. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049 
e-mail: zss zawadzkie@pocaa.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4612882

. e-mail: ginisppcj@tlen,pl

Zespół Szkól 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.oiiet.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.strzelce-op.Dl

KONSULTACJE PROJEKTU
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI I INNYMI 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 324/2012 z dnia 24.10.2012 
ogłasza się konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie konsultacji „Pro
gramu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”.

Konsultacje trwają od dnia 25.10.2012 do 10.11.2012 roku.
Wszelkie opinie, wnioski odnośnie programu należy przesyłać w formie wypełnionej 
ankiety (Program i Ankieta do pobranie ze stron internetowych www.powiatstrzelecki. 
pl, www.bip.powiatstrzelecki) lub sformułowanego w dowolny sposób stanowiska w 
sprawie programu drogą:
- pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. 
Zespół ds. Promocji Powiatu 

ul. Jordanowska 2. 47-100 Strzelce Opolskie

- faksem na nr tel.: (77) 4401 701

- e-mailem na adres: pp@powiatstrzelecki.pl lub pp.wm@powiatstrzelecki.pl

Anonimowe ankiety bądź też zapisane w innej formie anonimowe stanowiska w sprawie 
programu nie będą rozpatrywane.

„Program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działal

ność pożytku publicznego w roku 2013”

oraz Ankiety 
dostępne są na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale Ak
tualności oraz www.bip.powiatstrzelecki w dziale Ogłoszenie/ Ogłoszenia Zarządu.

UWAGA KIEROWCY!!!!
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

PKS w Strzelcach Opolskich SA

organizuje
- kursy kwalifikacja wstępna dla kierowców kat C i

D,
- kursy szkolenie okresowe dla kierowców kat. C i D
Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć szkolenie okreso

we i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

10 września 2013 r
w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

kat Cl lub C w terminie od 1 stycznia 2001 r do dnia 31 grudnia 2005r 
katDl lub D w terminie od 1 stycznia 2006 r do dnia 10 września2008r

Natomiast kierowcy .którzy posiadają prawo jazdy:
kat. D lub D+E wydane po 10 września 2008 r 
kat. C lub C+E wydane po 10 września 2009 r

są zobowiązani do uzyskania kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej 
przyśpieszonej

Tel. 77 4613101,723186618 
ZAPRASZAMYKomenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

w Strzelcach Opolskich 
teł. 774621200,77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 774614528

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
teł. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

SERWIS OGUMIENIA
PKS W STRZELCACH OPOLSKICH SA 

ul. 1 Maja 59, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE 
Tel. 77 4622554 ,723186612

Kierowco!!!
Zbliża się czas na zimową wymianę opon

Oferujemy:
- wymianę opon i kół
- naprawę ogumienia
- wyważanie kół
- pompowanie kół azotem
- sprzedaż nowych opon
- przechowywanie opon

Serwis czynny 
pon. - pt. godz. 7.00-17.00, sobota 6.00- 14.00

ZAPRASZAMY

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Problem kosztów wysyłki
Do Rzecznika bardzo często zwracają 

się konsumenci z problemem dotyczącym 
kosztów przesyłki w przypadku zakupów 
przez Internet, w przypadku, gdy konsu
menci odstępują w świetle prawa od takich 
umów.

„Kupiłam przez Internet od przedsię
biorcy meble. Zapłaciłam za towar i za 
przesyłkę. Po ich otrzymaniu stwierdziłam, 
ze nie odpowiada mi odcień i skorzystałam 
z prawa odstąpienia od umowy do 10 dni. 
Odesłałam meble na własny koszt. Sprze
dawca uznał odstąpienie, ale zwrócił mi 
tylko koszty towaru, bez kosztów pierwszej 
przesyłki. Wychodzi na to że dwa razy 
płaciłam za przesyłkę, a tak naprawdę nic 
nie mam. Czy działania sprzedawcy są 
zgodne z prawem?”

Nie, takie działania są sprzeczne z 
prawem.

Jeśli konsument, który zrobił zakupy 
w sklepie internetowym, zrezygnuje z nich 
i odeśle towar, trzeba mu oddać nie tylko 
zapłaconącenę, ale też zwrócić poniesione 
przez niego koszty przesyłki. Konsument 
pokrywa natomiast koszty związane z 
odesłaniem towaru do sklepu. Tymczasem 
większość sklepów internetowych zwraca 
tylko cenę towaru, bez kosztów przesyłki.

Ustawa o ochronie niektórych praw 
konsumentów przewiduje, że w razie 
odstąpienia od umowy przez konsumenta, 
umowa jest uważana za niezawartą, a 
konsument jest zwolniony z wszelkich 
zobowiązań. To, co strony świadczyły, 
ulega zwrotowi, który powinien nastąpić 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 
czternastu dni (art. 7 ust. 3 ustawy).

W przepisie posłużono się ogólnym 
sformułowaniem, że zwrotowi podlega “to, 
co strony świadczyły”, bez uszczegółowie
nia. czy chodzi tylko o cenę, czy również 
o zapłacone koszty wysyłki.

Zdecydowana większość sklepów 
internetowych interpretuje ten przepis w 
korzystny dla siebie sposób i nie zwraca 
konsumentom kosztów przesyłki w razie 
odstąpienia przez nich od umowy.
W dyrektywie 97/7/WE Parlamentu Eu
ropejskiego i Rady zapisano, że z tytułu 
wykonywania swego prawa odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość konsument 
nie może ponosić żadnych kosztów poza 
bezpośrednimi kosztami zwrotu towa
rów (art. 6 ust. 1 dyrektywy). Termin na 
wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy zawartej na odległość to 10 dni od 
otrzymania towaru.

Europejski Trybunał Sprawiedliwo
ści (ETS) w wyroku C-511/08 uznał, że 
dyrektywa nakłada na dostawcę, w razie 
odstąpienia od umowy przez konsumenta, 
ogólny obowiązek zwrotu, obejmujący 
wszelkie kwoty wpłacone przez tego ostat
niego w związku z umową, niezależnie od 
podstawy ich zapłaty. ETS stwierdził, że 
nie chodzi tu wyłącznie o cenę wpłaconą 
przez konsumenta, ale o wszystkie ponie
sione przez niego koszty, w tym koszty 
wysyłki. Ponieważ krajowe uregulowania 
muszą być zgodne z dyrektywą, nie mogą 
one przewidywać obciążania konsumen
tów odstępujących od umowy kosztami 
wysyłki. Konsument powinien płacić tylko 
za odesłanie towaru do przedsiębiorcy.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Zgłoszenia - tylko do 31 października
Pryzpominamy, że tylko do końca tego miesiąca można składać wnioski o nadanie 
tytułów: Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego oraz Zasłużony dla Powiatu 
Strzeleckiego.

Nadanie tytułu Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego - procedura:

Wniosek o nadanie tytułu mająprawo złożyć:
1. 100 mieszkańców Powiatu Strzeleckiego;
2. Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego;
3. Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać następujące dane osoby zgłoszonej do 
wyróżnienia:
1. imię i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia,
3. miejsce zamieszkania.
4. obywatelstwo,
5. szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Powiatu 

Strzeleckiego,
6. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.

Wnioski zgłoszone do 31 października 
rozpatrywane są do 30 listopada 

przez Kapitułę Tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego” 
powołaną przez Radę Powiatu Strzeleckiego.

Osoba uhonorowana otrzymuje pamiątkowy dyplom na Gali Noworocznej.

Nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego - procedura:

Wniosek o nadanie tytułu mająprawo składać:
1. 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
2. organizacje pozarządowe,
3. Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego,
4. Rady Gmin z terenu powiatu strzeleckiego.
Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać dane dotyczące podmiotu zgłaszanego do 
wyróżnienia, w szczególności:
1. imię i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia,
3. miejsce zamieszkania,
4. liczbę lat zamieszkania w powiecie strzeleckim,
5. szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz powiatu 

strzeleckiego,
6. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.

Wnioski o nadanie tytułu zgłoszone do 31 października 
rozpatrywane są do 30 listopada 

przez Kapitułę Tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego” 
powołaną przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

Osoba uhonorowana otrzymuje pamiątkowy dyplom na Gali Noworocznej.

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków 

Koło Powiatowe 
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka 

Zastrzegamy sobie prawo skracania 
tekstów Materiałów 

nie zamówionych nie zwracamy. 
Druk: Drukarnia ..PRO MEDIA" 
45-125 Opole, ul. Składowa 4, 

tel. 77/4428008, fax 77/4428009

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel.+48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Teł. +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

Wvdzial 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
Zespól Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzy sowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury’,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771,772,773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środow iska
Tel. wew.:780.781,782,785, 786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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*** ZWYCIĘSTWO W KATEGORII DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA "4

Więźby dachowe na szczycie! Firma Dekarstwo - Ciesielstwo Augustyn Krystian istnieje od 2001 roku. Swoje 
doświadczenie zdobywaliśmy w kraju i za granicą.

Dbamy o ciągły rozwój firmy. Mocnym jej atutem jest kadra fachowców, wieloletnie 
doświadczenie w dziedzinie prefabrykacji i montażu konstrukcji drewnianych, jak i po
kryć dachowych oraz ciągłe rozwijanie i doskonalenie umiejętności. To sprawia, że nasz 
zespół projektowo-wykonawczy jest w stanie spełnić wszelkie oczekiwania Klientów. 
Nasze pomysły i rozwiązania techniczne niejednokrotnie umożliwiły im nie tylko znacz
nie obniżyć koszty i czas trwania inwestycji, ale również optymalnie zagospodarować 
powierzchnie wznoszonych budynków.

W tym roku wzięliśmy udział w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzelec
kiego w kategorii usługa i udało się! Tym razem więźba dachowa jest na samym szczycie 
- wyżej nie ma już nic. Bardzo dziękujemy za uznanie wszystkim osobom, które oddały 
na nas swój głos.

Produkujemy i montujemy:
Konstrukcje dachowe, dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, hote

lowego, gastronomicznego, hal przemysłowych, handlowych, sportowych i obiektów 
rolniczych, wiat i zadaszeń magazynowych,

Wykonujemy pokrycia dachowe w każdej technologii. Nasze ekipy montażowe po
siadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Do projektowania 
wykorzystujemy specjalistyczny program, dzięki któremu jesteśmy w stanie wykonać 
nawet najbardziej złożoną konstrukcje dachową.

Oferujemy wysokiej jakości drewno z najlepszych tartaków, drewno konstrukcyjne, 
łaty i kontralaty.

Innowacją w naszej firmie jest budownictwo domów szkieletowych drewnianych. 
Posiadamy również ofertę dla firm budowlanych:
* Masową sprzedaż więźb. Nasze więźby są perfekcyjnie wykonane, ponumerowane 
i bardzo łatwe w montażu (zapewniamy go na życzenie Klienta). Kompleksowa obsługa 
zleceń umożliwia klientowi wykonanie w krótszym czasie większej ilości usług najwyższej 
jakości.

Jesteśmy jedyną firmą na Opolszczyźnie, która posiada tak wysokiej klasy sprzęt 
do produkcji więźby dachowej, a w Europie jedynie kilka firm może poszczycić się 
wyposażeniem na podobnym poziomie.

Stawiamy na zadowolenie klienta ze sposobu i jakości realizacji inwestycji oraz 
poziomu kosztów, czasu trwania zadania, estetykę wykonanych prac, brak reklamacji.

Zapraszamy do współpracy
firmy budowlane 
prywatnych inwestorów.

Naszą pasją twój dach nad głową!

*** ZWYCIĘSTWO W KATEGORII PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE ***

Włoska Toskania z Izbicka 
obsypana nagrodami!

”PIK” Polańscy, Kalla Sp. Jawna 
ul. Powstańców Śląskich 1,47-180 Izbicko, 

tel. 77 461 74 96

Po sukcesie na Opolskim Festiwalu Smaków 2011 restauracja„del Yillaggio” laure
atką konkursu na najlepszy produkt powiatu strzeleckiego oraz zdobywczyniąprestiżowej 
nagrody konsumentów!

Restauracja „del Yillaggio” to nie lada gratka dla miłośników śródziemnomorskich 
klimatów. Pierwsza w regionie prawdziwa włoska trattoria zauroczyła gości nie tylko 
zjawiskowym wystrojem, ale - co najważniejsze - niebywałym smakiem serwowanych 
potraw.

Gość, który trafi do tego uroczego zakątka, przeniesie się pod niebo słonecznej Italii 
- w sam środek wiejskiego toskańskiego krajobrazu. W powietrzu unosi się tu lekka nuta 
aromatu wypiekanej pizzy, świeżych ziół, wina lanego z beczki, grillowanych bakłażanów 
i dojrzewających na słońcu pomidorów.

W tym niepowta
rzalnym wnętrzu na 
miłośnika wykwintnej 
kuchni czekają znako
mici kucharze, którzy 
wraz z profesjonalną 
obsługą zadowolą naj
bardziej wymagające 
gusta smakoszy. Kró
lują tu specjały kuchni 
włoskiej: lazanie. ma
karony, ryby, grillowa- 
ne mięsa i warzywa. 
Do posiłków podaje się 
wino prosto z beczki, 
na deser - oryginalne 
tiramisu.

W pachnącej wi
nem, pełnej autentycz
nych beczek i butelek, 
włoskiej cantinie, 
zmęczeni spacerowi
cze odkryją urokliwy 
kącik, w którym można 
nacieszyć ucho rytmami 
nastrojowej, włoskiej 
muzyki.

W gościnnych 
progach „del Yillag- 
gio” czeka nas kolejna, 
mila niespodzianka, bo
wiem dla zwolenników 
rodzimych smaków
przygotowano również 
najwyższej jakości dania tradycyjnej kuchni śląskiej.

Zapraszamy do degustacji nagrodzonych potraw!

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2011


